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0. YLEIST 
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TehtUvUn mUhrittely 

Ohjausryhmhn 0H0.6/Tiehy1ht tehtvhnh on tutkia 
kunnossapidossa tarvittavan hdylhka luston kokolokkaa 
tyyppih ja lisU litteita. 

Ty iryhmi 

Jorma Hintikka tstoins. TVH pj. 
Timo Tampo ins. TVH 
Erkki Nsnen koneins. TVL (lvi) 
Usko Rahikkala tiemest. TVL (T) 
Jyrki Rekonen koneins. TVH siht. 
Esko MäUttänen apul.joht. Rauma-Repola Oy 
Juha Alajoki ins. - - 

Aarre Berg ins. - - 

Ty5ryhmä on muodostanut keskuudestaan ty5valiokunnan, 
johon kuuluvat: 
Usko Rahikkala 	pj. 
Erkki Nsnen 
Aarre Berg 
Jyrki Rekonen 	siht. 

Tyryhmn alkuperiiseen kokoonpanoon kuului koneins. 
Erkki Nssen ja tiemest. Usko Rahikkalan tilalla 
tyryhm.n jUseneni työvaliokunnan puheenjojtajana 
ins. Olavi NiemelU, joka syksyll5. 1972 siirtyi pois 
tie- ja vesirakennuslaltoksen Vaasan piirin palve- 
1 uksesta. 
Tekstissä. esiintyvit piirrokset: ins. Kaarlo Lind. 

Yli te is t yU 

Ty3ryhmän toimista liittyy läheisesti organisaatio- 
ryhmään OR1O.3, jonka tehtävänä on tieh5yläkalustori 
käyt5n tutkiminen ja mitoittaminen. 

Yhteistoiminta on tapahtunut mm. siten, että U.Rahik-
kala ja E. Näsänen ovat jäseninä myös OR1O. ryhmhssh. 



3 1 YHTEENVETO 

	

1.0 	Yleistä 

Kokoluokkaan ja lisälaitteislin liittyvien kysymysten 
selvittämiseksi työryhmä on tutustunut tvl:ssa suon-
tettuihin asiaa sivuaviin työntutkimuksiin, järjestä-
nyt ja toimeenpannut kenttäkokeita, esittänyt uusia 
tutkimustarpeita sekä tutustunut muuhun saatavissa 
olevaan tutkimus-, lausunto-, yms. materlaaliin. 

Työryhmä on julkaissut seuraavat väliraportit: 

Väliraportti 1 	1972070 L  
Väliraportti II 1972-10-o 
Väliraportti III 197 240131 

	

1.1 	Kokoluokka 

Koska jo väliraportti I:ssä on todettu, että alle 
10 tonnin painoluokkainen höylä ei sovellu perushöy - 
iäksi ja koska myöhemmätkin tutkimukset ovat tukeneet 
tätä käsitystä, on työryhmä jatkanut kokoluokkakysy-
myksen selvittelyä lähinnä nykyisiin peruskokoluokkiin 
TH 13 ja TH 16 kuuluvia hydrodynaamisella ajovoiman-
siirrolla varustettuja uusimpia höylätyyppejä vertai- 
lemalia. 

Suoritetuissa kapasiteetti- ja kustannusverta iluissa 
on päädytty seuraavaan tulokseen: 
1) TH 16 kokoluokkaan kuuluvan höylän kapasiteetti 

on n. 1,k5 kertaa niin suuri kuin TH 13 höylällä 
2) TH 13 höylän kustannukset suoriteyksikköä kohden 

ovat n. 23 	suuremmat kuin TH 16 höylällä. 

Tulos perustuu pelkistettyihin arviointeihin ja las- 
kelmiin ja on näin ollen ainoastaan suuntaa antava. 

Edellä todetun perusteella on ottaen huomioon mm. 
tiestön nykyisen tason ja sen kehittymisen sekä yleis-
ten teiden kunnossapitotoiminnan samoin kuin työkone-
kaluston yleiset kehitysnäkyrnät, on työryhmä pääty-
nyt käsitykseen, jonka mukaan tvl:n höyläkaluston run-
gon tulisi muodostua raaka ista tehokkaalla moottori 
varustetuista TH 16 kokoluokan höylistä. Tätä kalus 
toa täydennettäisiin paikaliistn olosuhteiden vaat 
musten edellyttämässä määrin TH 13 kokoluokkaan kuu 
luvalla kalustolla. 

Tällainen kokoluokkajakautuma on työryhmän arvion 
mukaan uushankintoina kurantti kuluvan vuosikymmenen 
loppuun edellyttäen, että TH 16 höylien moottoniteho 
on n. 250-300  DIN hv ja työpaino lisävarustein 
nostettavissa nykyisten tvl:n käytössä olevien TH 16 
höylien painoja suuremmaksi. 
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Nmi kehitysnkyrnit huornioonottaen ty5ryhmi pitiii tar-
peellisena selvitti onko aiheellista tarkistaa nykyis-
t. tie- ja vesirakennushallituksen kokoluokkajakoa 
määrittelemällä TH 16 kokoluokan yliraja ts. uuden 
raakaamman kokoluokan alaraja. 



1.2 	1 isiIaitteet 

Ty5ryhmä on k11te1Jyt 	11kin 17 1isL.1sitett 
Nimä ilmenevät oheisesta yhteenvetotauiukosts, 	ntE 
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KARHEENLEVITIN X X 

SIVUAURA X 

TE.PJN JATKE X 

LUNISIIPI x x - 

PUSKULEVY X X 

NIITTOLAITE X X 

VESAKKOSILPPURI X - X 

TAKAREPIJ - (x) x 

ÖS-LAUTASREPIJ1 x 

S-SEKOITUS- JA TASAU.3LAITE X 

P.LLYSTEI4ASSAN LEVITIN X - - 

OJA-AURA X 

TAKAHARJA (x) x 

TUKIJALAKSET X 

TER1N KIINNITYS ( LPP/UDDEHOL) X X X 

TERIEN PIKAVAIHTOKIINNITYS X X 

KCVAMETALEITERiT X 
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Peruskoneen rakenne 

Ty5ryhm on khsitelJyt peruskoneen rakennetta mm. 

-000 t tor i tehon 
-voimansiirtois itteiston 
-säät5liikkeiden 
-ergonomian sekä 
-rakenteiden standardoinnin 
osalta päätyen seuraaviin kannanottoihin: 

.00ttoritehoja tulisi nykyisestään lisätä. Tämä voi-
taisiin toteuttaa esimerkiksi käyttämällä nykyisten 
moottoreiden andettuja malleja. 

-H5ylät tulisi varustaa hydrodynaamisella voimansiirto-
laitteistolla, koska sen edut ovat suuremmat kuin 
haittatekijät. 

-Etupy5ri8n kallitusliikkeen vaatimus voidaan rajoit-
taa ± 15 :een, jolloin on mandollista huomattavasti 
yksinkertaistaa rakennetta. Lisätutkimusten avulla 
selvitetään voidaanko kaliitusliike kokonaan poistaa. 

-Teräkulman hydrai1inen säätiliike on tarpeellinen ja 
on vaatimuksena uusia hyliä hankittaessa. 

-Terän aurauskulman säätöalueeksi riittää kunnossa-
pitotlssä periaatteessa säätliike, joka mandollis-
taa emäterän kääntämisen kuljetusasennosta toiseen 
vastaten n. 1200_  13O ° :n kokonaissäätöliikettä, joka 
jakautuu symmetrisesti höylän kummallekin puolelle. 
Tällainen säätöalue tekee mandolliseksi käyttää ny-
kyistä yksinkertaisempia ja halvempia rakenteita. 

-Tiehöylien rakenteiden ja varustelun standardointi-
ja ergonomiakysymyksissä on erillisten työryhmien 
puitteissa päästy merkittäviin tuloksiin mm. mää-
rittelemällä lisälaitteiden standardikiinnityspaikat, 
lisälaitteiden säätöhydrauliikan ulosotot, eräät oh-
jaamon varusteluun liittyvät standardilaitteet, sekä 
täsmentämällä ja soveltamalla käyttöön ergonomiaan 
samoin kuin työ- ja liikenneturvallisuuteen liittyviä 
vaatimuksia. 

Ja tkotoimenpiteet 

Välittömiä jatkotoimenpiteitä edellyttäviä tärkeim-
piä kohteita ovat: 
-vertaileva selvitys todellisista käytännön vuosi-
suoritteista ja vastaavista kustannuksista uusim-
milla TH 1 ja TH 16 kokoluokan höylillä 
-selvitys höylän säätöliikkeistä 
-eräiden uusien lisälaitteiden kehittäminen ja ole-
massa olevien jatkokehittely 
-koulutuksen tehostaminen ja laajentaminen 
-alaan liittyvän terminologian yhdenmukaistarniflefl ja 
kehittäminen 



2. SELOSTUS TOIMINNASTA 

21 	Ty5ryhrnän neuvottelut 

Tydryhnä on okcontunut 1 iertaa. 

Kokouksissa on käsitelty tiehöylieii 
telyyn ja lisälaitekehittelyyn sekä eräisiin perus 
koneen ominaisuuksiin liittyviä kysymyksiä mm. esi 
tämällä tutkimustarpeita, suunnittelemalia ja käyn-
nistämällä tarpeellisia kokeiluja ja erill 4 siä ke-
hittelyprojekteja sekä tutusturnaila saatavissa ole-
vaan tutkimus-, lausunto-, ym. materiaaliin samoin 
kuin käsittelemällä raporttien sis t:ii. 

Kokouspöytäkirjat ovat aivittscss s toviss 
ja vesirakennushallituksefl tierakennusosastoi 
ins. Lindillä. 

2.2 	Työvaliokunn 



Työvaiiokinta on kokoontunut "virallisesti" 
22 kertaa. 

Lisäksi on työvaliokunnalla ollut useita ep1viralli-
sia neuvotteluja sekä kokoanuLll:llis oKeiiujen jO 
työnäytösten yhteydessi. 

Neuvotteluissa on käsitelty samoja aineita kuin työ-
ryhmän kokouksissa paneutuen kuitenkin lähinnä detaiL-
jikysymyksiin sekä työryhmässä päätettyjen toiminto-
jen käytännön toteuttamiseen. 

Pöytäkirjoja saatavissa kuten työryhmän osalta. 

rokeet ja tutkimukset 

Työryhmä on tutustunut mm. seuraaviin tie- ja vesi- 
rakennuslaitoksessa suoritettuihin tutkimuksiin: 

- Vertaileva työntutkimus Vammas Ju 14 HL) ja Lokomo 
AH-1 45 kesähöyläyksessä/ 1970-10-20 

- Vertaileva työntutkimus Vammas JU 14 FID ja Lokomo 
AH-145 talvihöyläyksessä/1971-03-25 

- Vammas JU 14 IID ja Lokomo AH-122 PS ohjaamon so- 
veltuvuus tybskentelytilaksi/1972-06-28.. .07-18 

- Vertaileva tutkimus Lokomo AH-122 P3 ja Vammas 
JU 14 HI) kesähöyläyksessä/1972-07-24...28 

- Vertaileva tutkimus Lokomo AH-122 P3 ja Lokomo 
AH-160 kesähöyläyksessä/1972-09-11 . . .18 

- 1vertaileva työntutkimus tiehöylän leikkuuterän kun-
nityksistä/1973-03-i 5 

- Vertaileva työntutkimus eri tiehöylistä ja niiden 
lisälaitteista talvikunnossapidossa/1973-07-27 

- Tiehöylätutkimus Nordverk 170 liS talvikunnossapi-
dossa/1973-04-13 

- Tiehöylätutkimus Nordverk 170 HS kesäkunnossapidos- 
sa/ 1 973-08-08 
UI P.Kuorikosken diplomityö: Tiehöylän käyttö yleis- 
ten teiden talvikunnossapidossa/1975-10-28 

- Tutkimus tiehöylään kiinnitettävästä luiskakasvilli-
suuden niittolaitteesta/19 (3-09 -28 

- Tutkimus tiehöylään kiinnitettävästä asfaltinlevit-
täjästä sekä kapasiteettivertailu öljysorakelkasta/ 
1973-09-10 

- Vertaileva tutkimus tiehöylään kiinnitettävistä 
iljysoran repijälaitteista/1973-07-10 

- Vertaileva tutkimus normaalin karheenlevittäjän, 
lanan ja ns. Vetelin lanan massaa sekoittavista 
ominaisuuksista/ 1973-10-04 

8 



- Sivuojien puhdistus oja-auralla/1973-11-15 
- Tutkimus tiehöylän terän aurauskulman säätöliikkeen 

suuruudesta (takaperin höyläyksen tarve)/1973-02-21 

- Työntutkimus tiehöylän tukijalaksesta talvikunnos-
sapidossa/ 1974-02-14 

- Lisäksi työryhmä on tutustunut Ruotsin tielaitok-
sen suorittamaan tiehöylätutkimukseen "70-talets 
väghyve]i'/helmikuu 1972 

Työryhmän toimesta suoritetuista tutkimuksista mai-
nittakoon mm.: 

- Polanteen höyläyskoe Ilmajoella 1972-02-14 kuudcJi.• 
höylätyypillä 

- Emäterän tukijalaksen käyttö lumipolanteen kevyesai 
höyläyksessä Ilmajoella 1972-02-24 AH-145 höyi2iii 

- Jään höyläyskoe Ormajärven jäällä Lammilla 1972-
03-14 kuudella höylätyypillä 

- Tiehöylien käyttötapoja ja -määriä sekä lisälaJt-
teiden käyttöä ja tiehöylien kokoluokki selviH-
tävä haastattelututkjmus, 15 tie esaarHj 
maalis-huhtikuussa 1972 

	

- ljysorapäällysteen repimss- ja asoituskae 	2a5-- 
joella 1972-06-28. Vertailuna lautasrepij2n, it. 
piikkiterän, jääterän ja takarepijän kesken 

- L)ljysorapäällysteen repimiskoe (pääliysteen po.ta-
minen päällystemateriaalin poiskuljettamista j8 
mandollista hyväksikäyttöä varten) Nikkelin piiriss: 
1972-07-13 

- Tukkeutuvan sivuojan puhdistus ja maakivien paista 
korssan tiemestaripiirjssä/1972_08_31 

- ljysorapäällysteen repiminen kurinossapitotoirnen-
piteenä. Vertaileva työkoe eri peruskone + lisä-
laiteyhdistelmien kesken Laihian tiemestaripiis. 
sä/ 19 72-')9-06 

- Tutkimus tiehöylien vetovoimista/1 975 - 09-2 (D 

-). 

3.1 	Käya. 	j z 	 Eill 5EY 	LL 
selvitykset. 

Pyrkiessään selvittämään yleisten teiden kunnossapi-
dossa tarvittavan tiehöyläkalus -ton kokoluokkaa, on 
työryhmä käyttänyt hyväkseen mm. seuraavia tutkimuk-
sia ja tietomateriaalia: 

- Vertaileva työntutkimus Lokomo AH-122 PS ja Vammas 
JU-14 HD tiehöylistä kesäkunnossapidossa/1972_07_24 

.28 
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- Vertaileva työntutkimus AH-122 PS ja AH-160 tiehdy-
listä kesäkunnossapidossa/1972-09-12. . .15 

- Vertaileva työntutkimus eri tiehöylistä ja niiden 
lisälaitteista talvikunnossapidossa/1973-07-27 

- Tiehöylätutkimus Nordverk 170 HS talvikunnossapidos-
sai 1973-04-13 

- Tiehöylätutkimus Nordverk 170 HS kesäkunnossapidossa/ 
973-08-08 

- Tiehöylien vetovoimamittaus/1973-11-22 (liite A) 

- Ennakkotiedot vertailevasta tiehöylätutkimuksesta 
AH-122 P5 ja AH-160 PS kesähöyläyksessä/syyskuu -73 

- Ruotsin tielaitoksen suorittama tiehöylätutkimus 
"70 luvun tiehöylä"/helmikuu -72 

- Tiehöylien käyttötuntijakauturna tärkeimpien kp-töiden 
osalta (liite B) 

- DI P.Kuorikosken diplomityö: Tiehöylän käyttö yleis-
ten teiden talvikunnossapidossa/1973-10-28 

* 	TU 1 ja ID 1 b hiylien kapasiteettivertailu 

koska jo väliraportti I:ssä on todettu, että alle 
10 tonnin painoluokkainen höylä ei sovellu perus-
höyläksi, ja koska myöhemmät tutkimukset ja selvi- 
tykset ovat tukeneet tätä käsitystä, on työryhmä jat-
kanut kokoluokkakysymyksen selvittelyä nykyisten perus-
kokoluokkien TH 13 ja Th 16 höyliä vertailemalla. 
Vertailut on tehty lähinnä uusimpien hydraulisella 
ajovoimansiirrolla varustettujen höylien perusteella. 
Voimansiirtolaitteiden valintaa on käsitelty erikseen 
Kohdassa 5.2. 

kohdassa 3.1 mainittujen tutkimusten tulosten ja muun 
tietoaineiston pohjalta työryhmä on tehnyt seuraavat 
johtopäätökset kyseisten kokoluokkien peruskapasitee-
teista eräiden tärkeimpien töiden osalta. 

TH 16 ja TH 13 höylien peruskapasiteettien suhde ki 
(TH 16) / Ki (TH 13) on arvioitu seuraaviksi 

Kesäkunnossapito 
- tasaushöyläys 	1,50 
- muokkaushöyläys 	1,45 
- muut kesätyöt 	1,39 

- ojitus 
- niitto 
- ös-revintä 

Talvikunnossapito 
- polanteen höyläys 1,55 
- lumen poisto 1,50 
- sohjon poisto 1,70 
- muut työt 1,65 
- vallin leikkaus 
- sahjo-ojitus 



TH 16 ja TH 13 HÖYLIEN SUHTEELLISET KAPASITEETIT KP-TEHTÄVISSÄ 

ARVIOIDUT 
SUHTEELLISET 

TEHOLLINEN 
TYÖAIKA h/a 

ARVIOIDUT 
TEHTÄVÄKOH- 

KOKONAIS- 
TYOAIKA 

SUHT. 
KAPAS. 

TEHTÄVIEN PROSEN- TEHTÄVÄJAKAUTUMIEN 
SUURE Ki-KAPASITEE SUORITEYK- TAISET LISÄ- (h)/a SUO- 

TUAALINEN JAKAtJTU- 
MINEN KP-ALUEITTAIN 

MUKAISESTI PAINO- 
TETUT SUHTEELLISET TIT SIKKÖÄ AJAT RITEYKSIKK TH16 KAPASITEETIT 
TH16 / 	13 

TE 1 13 TE 16 TE 13 

: 6 7 8 12 
_______________________ (h) (h) (%) (h) (h) (h) % % 9x10 9x11 9x12 

KESÄKUNNOSsAPITO 
1 	Tasaushöyläya 1,00 1,50 1,00 0,666 10 0,10 1,10 0,766 1,44 24,0 28,0 33,0 0,346 0,403 0,475 2 	Muokkaushöyläys 1,00 1,45 1,00 0,690 10 0,10 1,10 0,790 1,39 14,0 14,0 11,5 0,195 0,195 0,160 
3 	Muut työt 1,00 1,30 1,00 0,769 50 0,50 1,50 1,269 1,18 9,5 5,0 2,5 0,112 0,059 0,030 
- Ojitus 	- 

- nhitto 
- ös-revintä 

TALVIKUNNOSSAPITO 
1 	Polariteen höy].äys 1,00 1,55 1,00 0,645 10 0,10 1,10 0,745 1,48 21,0 29,0 34,0 0,311 0,429 0,503 2 	Lumen poisto i,00 1,50 1,00 0,666 10 0,10 1,10 0,766 1,44 13,0 10,5 8,0 0,187 0,151 0,115 
3 	Sohjon poisto i,00 1,70 1,00 0,588 10 0,10 1,10 0,688 1,60 13,0 8,0 5,5 0,208 0,128 0,088 
4 	Muut työt i,00 1,65 1,00 0,606 25 0,25 1,25 0,856 1,46 5,5 5,5 5,5 0,080 0,060 0,080 
- va11ir1eikkaus 
- sohjo-ojitus 

TE 16 	a TE 13 höylien kapasiteettisuhde kp-alueilla A B ja C 	 %• 1,439 1,445 1,451 

1-' 
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Näitä aiemmin mainituin perustein arvioituja tehtävä-
kohtaisia suhteeliisia peruskapasiteetteja käyttäen 
on oheisessa taulukossa laskettu kp-tehtävien kunnos- 
sapitoalueittain määriteltyjen prosentuaalisten .jakau-
tumien perusteella ja sarakkeessa 5 mainittuja prosen-
tuaalisia lisä-aikoja käyttäen TH 16 ja TH 13 kapa-
siteettien suhde kunnossapitoalueilla A, 	ja C. 

Laskelmassa käytetyt lisäajat (sarakkeissa 5 ja 6) 
on arvioitu Ruotsin tielaitoksen tutkimuksessa 
"70-talets väghyvel" käytettyjen arvojen pohjalta. 

Sarakkeisse 10, 11 ja 12 mainitut kp-tehtävien prosen-
tuaaliset jakautumat on laskettu kesällä 1972 suori-
tetun tiedustelun pohjalta laadittujen arvioiden 
(liite B) perusteella. 

Laskelman mukaan saataisiin TH 16 ja TH 13 höylien 
kapasiteettien suhteeksi kunnossapitoalueittain 
A 1,439, B 1,445 ja C 1,451.  Tuloksen mukaan raskaan 
höylän kapasiteetin paremmuus korostuu kp-alueella C. 
Tämä johtuu lähinnä tasaushöyläyksen ja polanteen höy-
läyksen suurista prosentuaalisista osuuksista ja toi-
saalta erikoistöiden (ojitus, niitto, ös-revintä) pie-
nestä osuudesta. Erot ovat kuitenkin niin vähäiset, 
että tuloksen inerkitsevyys on kyseenalainen. 

TH 16 höylän kapasiteetti on em. laskelman mukaan 
siis n. 1,45 kertaa niin suuri kuin TH 13 höylän 
kapasiteetti. 

Vertailun vuoksi mainittakoon, että Ruotsin tielsi-
toksen tutkimuksessa on 16 ja 12 tonnin höyliä ver-
tailtaessa päädytty arvoon 1,64. 

3.3 	TH 13 ja TH 16 kustannusvertailu 

Hydraulisella ajovoimansiirrolla varustettuja TH 16 
höyliä on tvl:n käytöä toistaiseksi varsin vähän 
ja samoin niiden käyttömäärät vielä niin vähäiset, 
että luotettavia kustannustietoja ei käytettävissä 
olevasta kustannuslaskentaraportoinnista vielä tällä 
hetkellä saada. Näin ollen kustannusvertailussa on 
käytetty enimmäisohjevuokrahintoja, jotka tvh:n 
"Vuokrattujen työkoneiden enimmäisohjevuokrat 
1973-10-01 lukien" mukaisesti ovat 

TEl 13 höylällä 	76,50 mk/h 
TH 16 	-"- 	90,00 mk/h 

Kohdassa 3.2 suoritetun arviolaskelman mukaan on 
TH 16 höylän kapasiteetti n. 1,45 kertainen TH 13 
höylään verrattuna. 
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Tämän mukaisesti höylien suhteelliset kustannukset 
a suoriteyksikköä ovat 

13 höylällä 	76,50 

TH 16 höylällä 

eli kustannusten suhde 

TH 13 - 76,50/a 
TH 16 - 90,00/1,45 . 

Tämän mukaan ovat TT- 1 i h6y±kri k itoni 
yksikköä kohden n. 23 % suuremmat kuin TH 16 höyH 

Em. ruotsalaisessa höylätutkimuksessa on päädytty 
tulokseen, jonka mukaan 12 tonnin höylän kustannu. 
ovat suoriteyks 
tonnin höylällä. 

.4 	uut näkökohc t 

Tvl:n höyläkaluston kokoluokkakysymystä ei ole xr 
kästä ratkaista pelkästään edellä esitettyjen kap 
teetti- ja kustannusvertailujen perusteella. Eduli:. 
simpaan kokoluokkaan (tai kokoluokkajakautumaan) py 
täessä on otettava huomioon mm. seuraavat näkökohdE 

Höylien kapasiteetin hyväksikäyttömandollisuudet ni 
puvat paljolti tiestön laadusta kuten 
- päällystetyypistä 
- teiden leveydestä, mutkoiouu.o t 
- kunnossapitoluokast 
- liittymien määrästä 
- linja-autopysäkkien LiueJo tu 
Lisäksi tiestön sijainti tiemestarip.o....u.I 
sekä kp-standardit vaikuttavat olennaisesti koo±u 
kysymykseen lähinnä tarvittavien yksiköiden kokonai 
lukumäärien muodossa huomioonottaen myös muiden kon. 
ryhmien suoritteet. Alueelliset erot em. olosuhtel 
den osalta ovat ainakin ääritapauksissa niin suuret 
että yhteen kokoluokkaan pitäytyminen ei ole kokono 
taloudellisuuden kannalta paras mandollinen ratkai 

Tieverkoston kehittyminen ts. pienten huonojen tei 
osuuden väheneminen parantaa ajan mittaan raskaan to 
hokkaan höylän kapasiteetin hyväksikäyttömandoili 
sia. Suoritettujen selvitysten ja haastatteluje. 
rusteella on todettu, että nykyisillä kokoluokki: 
TH 16  ja TH 13 kuuluvilla höylillä ei kapasiteet. 
täyttä hyväksikäyttöä lukuunottamatta ole muuta 
västi merkittävää soveltuvuuseroa pientiestön ka; 
den, mutkaisuuden tai kantavuuden kannalta. 

Yleiset kehitysnäkymät osoittavat tiehöyllen painon 
ja moottoritehon jatkuvaa nousua (liitteet C ja D). 
Tämä kehitystendenssi samoin kuin edellä todettu 



tieverkoston kehittyminen tulisi pyrkiä riittävästi ennakoimaan ottaen 
huomioon höyläkaluston varsin pitkän poistoiän. 

Yleisten teiden kunnossapitotoiminnan kehittyminen, mikä ilmenee mm. 
höylien käytön painopisteen siirtymisenä entistä enemmän talvikunnos-
sapitoon sekä lisälaitteiden käytön ja menetelmien monipuolistumise-
na, asettaa raskaan ja tehokkaan höyläkaluston etusijalle. 

Mandollinen työvoimapula, joka jo nykyisinkin on tosiasia joillakin 
seuduilla (mm. U, T ja H piireissä), saattaa ajan mittaan tulla jossa-
kin määrin merkitseväksi tekijäksi kokoluokkakysymyksessä. 

Koska osa hinnanrnuodostustekijölstä ovat saniat suurella ja pienellä 
koneella, tapahtuu suuremman koneen hinnarmiucdostus ikäänkuin parem-
malla hyötysuhteella ts. esim. suuren koneen kilohinta on yleensä 
pienempi kuin pienen. 

Suuren riittävän tehoreservin omaavan koneen häiriöalttius on vähäi-
sempi kuin pienellä suhteellisesti enemmän rasitetulla koneella. 

Kaluston yhtenäistämisellä ja standardoinnilla saavutettavien etujen 
mukaista olisi pyrkiä vain yhteen tiehöyläkokoluokkaan ja yhteen mal-
liin. Käytännössä tähän ei kuitenkaan ole mandollisuuksia, kun ote-
taan huomioon toisaalta kauppa- ja hintapolitiikka sekä toisaalta 
käyttäjän kannalta alueellisesti varsin erilaiset olosuhteet, jotka 
ainakin ääritapauksissa kuten aiemmin on todettu edellyttävät koko-
luokkavaihtoehtoa taloudelliseen käyttöön pyrittäessä. 

Ajankohtaiseksi muodostunut energiakriisi antaa aiheen tarkastella ko-
koluokkakysymystä myös polttoainekustannusten kannalta. Nämä ovat 
ennen viimeaikaista voimakasta hintatason nousua olleet tiehöylillä 
suuruusluokkaa n. 5 kokonaiskustannuksista. 

i L 

1iT 
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kikäli eri kokoluokiifl kuuluvien höylien kpaiteetti 
käytetään riittävän tehokkaasti ja samassa suhteessa 
hyväksi, ei höylien suoriteyksikköä kohden lasketuis-
se polttoainekustannuksissa ole merkittävää eroa. 
Käytännön olosuhteissa esiintyvä kapasiteetin vajaa- 
käyttö (esim. siirtoajot) ja suoranainen tyhjäkäynti 
aiheuttavat sen, että suuremman kokoluokan höylien 
polttoainekustannukset suoriteyksikköä kohden yleensa 
ovat jonkinverran suuremmat. Erot ovat kuitenkin niin 
vähäiset, että niiden vaikutus kokonaiskustannukSliri 
ei nykyiset korkeat polttoainekustannuksetkaafl huc-
mioonottaen kasva merkittäväksi. Moottoreiden vii 
aste saattaa vaikuttaa polttoainetaloudellisuuteefl 
merkittäväminin kuin kokoluokka. Ahdetulla moottorilla 
on yleensä pienempi oninaisieuiutas Luin 1ttt:uLtla 
moottorilla. 

3.5 	Kannanotto 

Työryhmä on edellä esitetyissä eaposi teetti- 	kuin- 
tannusvertailuissa päätynyt tulokseen, jonka mukaan 

1) hlli 16 kokoluokan höylän kapasiteetti on n. 1,45 
kertaa niin suuri kuin TH 13 kokoluokan höylällö 

2) TH 13 höylän kustannukset suoriteyksikköä kohden 
ovat n. 23 % suuremmat kuin TH 16 höLiL.1Lä 

Käytännössä on erittäin hankalaa täsmäliieeeiaJ Ja 
yleispätevästi selvittää missä määrin hiylieri perus--
kapasiteetteja (Ki), jotka ovat laskelmien lähtö- 
perusteina, voidaan todellisuudessa käyttää hyväksi. 
Kokoluokkien keskinäisen edullisuuden ratkaisevat 
viime kädessä todelliset vuosisuoritteet ja vastaave 
kustannukset. Näin ollen työryhmä pitää tarpeell 
sena ensi tilassa käynnistää tutkimus em. suorite- 
ja kustannustietojen selvittämiseksi hydrodynaamieeLe 
voimansiirrolla varustettujen TH 13 ja TEl 16 höylien 
osalta. Koska vertailtavia höyliä on tvl:n käytössä 
toistaiseksi varsin vähän ja koska tarvittavat suon- 
te- ja kustannustiedot tulisi saada verraten pitkälLe 
eniteltynä, jouduttanee tietojen kerääminen suoritta-
maan manuaalisesti 	Tut inus tueni o 
tärnään v. 1975 alusta. 

Edellä todetun sekä kohdassa 	:1 en- inin-a nn:LLchdet 
huomioonottaen työryhmä on päätynyt käsitykseen, 
jonka mukaan tvi:n höyläkaluston rungon tulisi muina-
tua raskaista tehokkaalla moottonilla varustetuisto. 
TEl 16 kokoluokan höylistä. Tätä kalustoa täydennet-
täisiin paikalliset erityisolosuhteet hucaiecne tie en 
TH 13 kokoluokkaan kuuluvalla kalustofla. 

Tällainen kokoluokkajakautuina on työryhmän arvion 
mukaan uushankintoina kurantti kuluvan vuosikymmenen 
loppuun edellyttäen, että TH 16 höylien moottonitehe 
on n. 250 - 300 DIN hv ja työpaino lisäpainovarustein 
nostettavissa nykyisten tvl:n köytössö oJeien TET ii 
hE5ylien pa inoja suurernmaka 
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4 LiLii'lEET 

Tiehöylieri työieveyttd lisäävät lisälaitteet 

Eräiden yle is impien tiehäylätyyppien leikkuuterien 
pituudet: 

A}I ibO P3 	39 (3 mm 
AH 122 PS 	36d0 mm 
Vammas JU 14 HD 	3650 mm 
AH 145 	3650 mm 
Nordverk 170 HS 	3970 mm 

Tiehöylien huipputarpeen sijoittuessa selvästi tal-
veksi, tulisi pyrkiä siihen, että kysymyksen ollessa 
sohjosta tai kevyestä ja määrältään vähäisestä lumes-
ta voitaisiin yksinkertaisin menetelmin lisätä tie- 
höylän työleveyttä (liitteet E ja 1?). 

Työleveyttä lisääviä laitteita ovat 

1. Puskulevy 
2. Sivuaura 
3. Emälevyn jatke 
4. Lumisiipi 

Puskulevy (hydrauiisesti käännettävä) (liite G) 

Puskulevyö. voidaan käyttää lisäämässä I1:n työleveyt-
tä kevyen lumen tai sohjon poistossa ajoradalta. 
Jos käynnistettävän seivitystyön tulokset merkitse-
vät varsinaisen risteysten puhdistuksen tapahtuvan 
joko kokonaan tai osaksi tiehöylillä on perusteltua 
varustaa tähän työhön käytettävät höylät hydraulisesti 
käännettävillä puskulevyillä. 

Kesäolosuhteissa tultanee kp-höyliä nykyistä enemrriän 
luovuttamaan rakennusoranisation käyttöön. Tällöin 
puskulevyllä varustettu höylä on ilmeisesti rnonipuo-
lisemmin käytettävissä varsinaisessa tien rakentamis-
työssä kuin ilman sitä oleva höylä. (Vrt. hydraulinen 
tkareijä). 

kanxinotto 

Vasta edellä mainitun risteysten puhdistustyötä koske-
van tutkimuksen valmistuttua 'voidaan päättää tarvi-
taanko kp-höylissä puskulevyjä. Kiinteitä pusku-
levyjä ei tarvita. 

Sivusura VH (liite H, kuvat 1.1 ja 1.2) 

Tiehöylän työleveyttä lisäävänä laitteena on kokeil-
tu myös tiehöylän sivuille kiinnitettävää sivuauraa 
malli ArbrA-S'vH, jolla höylän työleveydeksi saadaan 
n. 5 m. Eräs tärkeä käyttösovellutus on hiyläysjät- 

.0 

4 . 1 

4. 2 
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teen nostaminen suoraan höyläyksen yhteydessä vallin 
ylitse. Laitetta voidaan käyttää erinomaisin tulok-
sin myös vallinleikkauksessa sekä Reväöl14 lumi- 
ajan tekoon. 

Sivusuran käyttö edellyttää raskasto peru konetta. 

Suoritetut tutkimukset 

1973 -03- 19 Vertaileva Lyöntutkimus eli tienöylistä 
ja niiden lisälaitteista talvikunnossapidossa. 

4 auraa sijoitettuna eri tiemestaripiireihin, joista 
tiedot päiväkirjan muodossa. 

Vertailevan työntutkirnuksen avulla tutkittiin ensi-
sijaisesti sivuauran soveltuvuutta \Ta±tinie ikkauks een 
ja lurniojan tekoon. 

Tiemestaripiireihin sijoitetuilia auroilis pyrittiin 
lisäksi selvittämään lisöän tyreen tyikevederi kyvllsi-
käytön mandollisuuksia. 

Kannanotto 

Kyseistä sivuauraa hankittiin tvh:n näyttöön 4- kpl 
talveksi 1972-1973. Nämä olivat sijoitettuna Kymen, 
Vaasan, Kainuun ja Oulun piireihin. Kokeilutalven 
vähälumisuudesta johtuen jäivät käyttökokemukset kui-
tenkin niin vähäisiksi, että johtopäätösten teko ja 
tarpeen arvioiminen on mandollista vaara taivikauden 

ii) 7Lt jälkeen. 

Emäsevyn jatko (lue i) 

Molemmilla ko. 	 n:nono 
maisilla tiehöylän vaimistajilla on lisälaitteina 
saatavissa erimittaisia emäterän päähän pulteilia 
kiinnitettäviä jatkokappalteita. 

Näitä on kuitenkin käytetty yleensä vain kevyissä 
tiehöylissä lisäämään niiden muuten riittämtitintä 
työ leveyttä. 

Niiden kiinnitya Cu 1±idaata jo ne vaikeallavat and-
terän kääntämistä kuijetusasentoon höylän ääriviivo-
jen sisäpuolelle ja suurentavat lidylän leveyttk kul-
jetusasennossa, 

Kannanotto 

Työryhmän lis itvas on mukaan aiinto ja ao h  ilo 	a id- 
den hankkimisesta tiehöylän emätestt. ploa sotia i 
pidättllvtyh. (Vrt /. L/Konnnnotto) 
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4.4 	Lumisiipi (liitteet J.1 ja J.i) 

Tiehöyliin on saatavissa myös emäterän päähän kun-
nitettävää lumisiipeä, jonka tarkoituksena on jatkaa 
emäterän työleveyttä sekä lumen poistossa ohjata lumi- 
suihku yläviistoon vallin päälle. Samoin käytetään 
lumisiipeä vallinleikkauksessa. 

Lumisiivet ovat kuitenkin kaikki kiinteitä ja näin 
ollen ohjattavissa vain emäterän liikkeiliä. 

Suoritetut kokeet 

1973-03-19 Vertaileva työntutkimus eri tiehöylistä 
ja niiden lisälaitteista talvikunnossapidossa. 

Kokeessa pyrittiin selvittämään lumisiiven käyttäy-
tymistä vallinleikkauksessa. 

karmano tto 

Työryhmän käsityksen mukaan lurnisiiven rakennetta ja 
kiinnitystapaa tulisi muuttaa siten, että siiven asen-
toa emälevyyn nähden voitaisiin hydraulisesti säätää, 
jolloin se hydraulisiin höyliin asexmettuna korvaisi 
ainakin jossain määrin sivuauran, oja-auran ja terän- 
jatkeen. 

	

4.5 	Niittolaite 

Päätieverkoston luiskissa kasvavan heinän niittoa 
varten on kehitetty erilaisia laitteita. Useimmat 
näistä ovat TR-sovitteisia, joko kiinteästi traktoriin 
kiinnitettyjä tai niveipuomin päässä, jolloin voidaan 
työskennellä myös kaiteiden takana vastaluiskissa. 
(kuva 1.3) 
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Rakenxiettujen teiden pitkiä luisida varten on ole-
massa tiehöylään kiinnitettävä niittolaite, jonka 
työleveys on n. 4 m. Laitteen käyttöä vaikeuttaa 
erilaiset esteet tien luiskissa kuten liikennemerkit 
ja ennen muuta tievalaistuspylväät. Nyöskään sillä ei 
voi leikata kaiteen ta aa (liit.e t, kovat 1 

luoriteaut kokeen 

''-piirissä ylitiemestarin toimesta suoritetut ventoi-
levat kokeet TIi- ja IR-kiirmitteisillä niittolaitteli 
la. Suoritetuissa kokeissa on selvitetty vertaile-
vafla tutkimuksella tiehöylään ja traktoriin kiinnli 
tettyjen niittolaitteiden kapasiteetti- jo kustnna 
tietoja. 

Tutkimus tiehöylään kiinnitettävästä luiskakasviilli 
suuden niittolaitteesta/1973-09-2E3. Tutkimuksessa on 
o:1vitetty kapaaiteelii- Ja kustormuntietcli 

naimanotto 

Työryhmän k.äsityknert mukaan tällä iei tte elin on 
dollista hoitaa sellaisten rakennettujen teiden iu.. 
kien niitto, joissa ei ole tievalaistusta eikä kai 
teita. 

Jatkotoimenpiteiden yhteydeosi on Jvlttkv:itebitTäiäo 
niittolaite, jolla ei ole cm. najoituänia 

iesan1eiikuni 

Koska vesakkoiriyrkkyjen käyttöä tultanee valvomaan j: 
rajoittamaan entistä enemmän on vesakon raivauste 
varten kehitetty erilaisia laitteita. Nyt käytettä-
vissä olevat laitteet ovat yhtä poikkeusta lukuun-
ottamatta, tr-sovitteisis niveinuomin nääsnä tJmi 
via leikkureita, 

- ; 

J( fl  -i.p-. 



USA:ssa on kehitetty TU-sovitteinen laite, jonka 
työskentelyulottuvuus on hi.omattavan suuri, ja joka 
Ruotsissa suoritettujen tutkimusten mukaan on osoittau-
tunut kapasiteetiltaan ja yksikkökustannuksiltaan 
traktorikäyttöisiä laitteita edullisemmaksi. kairiitta-
koon, että SITRAn toimesta on julistettu kilpailu 
siippurin suunn.ittelemiseksi tarkoituksena pyrkiä 
löytämään tapa, jolla tienvarsivesakot voitaisiin 
hakkeena käyttää teollisuuden reaka-aineeksi. 

Kannanotto 

hoska tvl:lia ei ole yhtään TH-sovitteista vesakko-
leikkuria tulisi työryhmän käsityksen mukaan ryhtyä 
toimenpiteisiin ainakin yhden tällaisen hankkimi-
seksi kokemuksien saantia varten. Kysymykseen tulisi 
ilmeisesti kotimainen valmise. 

4.7 	Takarepijö. (kuvat 2.2 ja 2.3) 

Aikaisemmin kaikissa kotimaisissa tiehöylissä oli 
repijä sijoitettu emälevyn ja etuakselin väliin. 
Uusimmissa maileissa sijoituspaikka on höylän takana, 
jotta repimistyössä voitaisiin käyttää hyväksi koko 
höylän taka-akseleilla olevaa painoa ja vetävien 
pyörien voimaa. Takarepijän käyttöalue on kuitenkin 
pääasiassa tien rakentamisessa. 

Kunnossapidossa sen käyttö tulee kysymykseen lähinnä 
tehostetun kunnossapidon töissä, kuten öljysoran tai 
kestopäällysteen repimisessä, stabilointitöissä sekä 
kivisten mäenharjanteiden leikkauksissa. Joissakin 
tapauksissa sitä voidaan käyttää maakivien irroitta-
mis een. 

Suoritetut kokeet 

Koe 1 1972-07-13 Ös-päällysteen repiminen (päällys- 
teen poistaminen) M-piirissä. 

Koe 2 1972-08-25 Työntutkimus sementtistabiloinnista 
keski-Pohjanmaan piirissä. 

Koe 3 19 72-08-31 Kivisten mäenharjanteiden alentaminen 
ja yksittäisten maakivien poistaminen H-piirissä. 

Kokeessa 1 selvitettiin vertailevaila tutkimuksella 
öljysoran revintää poiskuijetusta varten. 
ilukana oli takarepijän lisäksi lautasrepijä ja eri-
laisia irtopiikki-konstruktioita. 

Kokeessa 2 seivitettiin hydrauiisen takarepijän käyt-
tömandollisuutta sementin sekoittamisessa sekä, kuten 
kohdassa 1 öljysoran revintää poiskuljetusta varten. 
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Kokeessa 3 pyrittiin selvittämään hydraulisen taka- 
repijän käyttömandollisuuksia tehostetun kunnossa- 
pidon tissä seki v 	 vi 
sessa, 

Työryhmän Käsityksen mukaan tarve on 1-2 kpl/tie- ja 
vesirakennuspiiri ottaen huomioon, että näin vasus- 
tettu tiehöylä on ilmeisestikin kesäaikana heiocu;nin 
sijnitettavissn tiilLin tierskennityhnaiJle, 

j t5uSK3 

ljysoran repimistyöhin s'eluvien irtpii'kien 
riittävän kulutuskestävyyden kehittämiseen on kiinni-
tettävä aivan erikoista huomiota (kovametallin käytti) 

Suoritetut kokeet 

Koe 1 1972-06-28 	-sä: lys teen repiminen ja tsoP 
tus Seinäjoen tmp:ssä. 

Koe 2 1972-07-13 s-päällysteen reininen (i 
teen poistaminen) M-piirjssä KT 

Koe 3 1972-09-06 s-päällysteen 
pitotoimenpiteenä Laihian tmp:ss:. iJJ 	'ä 
viileissä sääolosuhteissa. 

Koe 4 19 73-07-10 Vertaileia t 	tut,ifu tieI1iJ1än 
kiinnitettävistä öljysoran repijälait -Leista 

Suoritetuista kokeista koe 2 pyrki selvitti. Jia iij v -sorapirman repimjsrnene - ' ii siis tn sssc 	e massa kuljetetaan pois 

Kokeet 1 ja 3 koskivat ns. iljysoraptkäliystee11 kun-
nossapitorepimistä ilman lämpötilan suhteen tiysiu 
vasLakkajsjssa olosuhteissa. 

Koe 4 selvitti pääasiassa eri repinlsmenete1p 
kapasiteettieroja. Kaikissa kokeissa todettiin iriic 
piikkien rnandolljstavan työnienetelmien yksinkertai, 

Suoritetut 
teen repimisLy a voictaan suorittaa monia eri työ- 
tapoja ja laitteita käyttäen. Tähän saakka työ os 
suoritettu lähes yksinomaan lautasrepijää käyttäe 
Laite on tehokas, mutta kallis edellyttäen yleensl 
repiinistöiden keskite -Ltyä hoitamista tie- ja vesi-rakennuspiireissä. 



yttämäliä yks inkerta isia piikkiteräkonstu.ktioito 
kiirmitettynä höylän emäterään (kuva 2.4) pystyy jokai-
nen tiemestaripiiri hoitamaan repimistyön muuhun työ- 
ohjelmaan parhaiten sopivana ajankohtana. Samalla on 
mandollisuus keskitettyä työtä paremmin suorittaa työ 
lämpiminä ja kuivina päivinä. Merkittävää on, että 
äs-massan levitys voidaan suorittaa samalla TH-llä 
ainoastaan terää vaihtamalla nykyisen käytännön vas-
tiessa kaksi höylää. Terän pikavaihtokiinnityksen 
toteutuessa (vrt. 4.15) ei terän vaihtoakaan enää 
tarvita. 

Sekoituslaitteen käyttö on mielekästä ainoastaan poik-
keuksellisen vaativissa olosuhteissa. 

Työryhmän käsityksen mukaan uusien lautasrepi,jöiden 
ja sekoituslaitteiden hankinnoista tulisi pidättäy-
työ. 

22 

4.9. Pööllystemassan levitin (liite L) 

Raiteistuneen päällysteen tasaamiseen, samoin kuin 
harvaksi. kuluneen päällysteen pintaukseen kehitetty 
laite, joka tekee mandolliseksi tiehöylän käytön 
näissä töissä. 

kenetelmän merkittävä etu on vähäinen massan menekki. 
Laitetta on kokeiltu myös öljysoran levityksessö. 

Ruotsissa on meneteimästä suoritettu laajoja kokeita 
ja nytterurnin hyväksytty sekä vastaava laite että 
uenetc- Imö yleiseen käyttöön. 

Suoritetut kokeet 

1973-09-10 Työntutkimus tiehöylään kiinnitettävästä 
asfaltinlevittäjästä, sekä kapasiteettivertailu öljy-
sorakelkasta. Työntutkimuksessa on pyritty selvittä-
mään päällystemassan levityslaitteen soveltuvuutta 
tehtäessä uutte öljysorapintaa. Tutkimukseen on 
otettu vertailtavaksi vanha levitystapa, jossa levitys 
tapahtuu kuorma-autolla vedettävällä öljysorakelkalla. 

Tm-piirissä suoritettu kesällä 1973 laajahkoja kokei-
ta laitteen soveltuvuudesta raiteistuneitten päällys- 
teiden korjaamiseen sekä harvojen bls-päällysteiden 
pintaukseen. 

kannanotto 

Työryhmän käsityksen mukaan ko. levitin on käyttö-
kelpoinen erikoisesti raiteistuneen päällysteen kor-
jauksessa. Samoin sitä voidaan käyttää öljysoran 
levitykseen, ei kuitenkaan erikoisen mutkaisilla ja 
mäkisillä teillä. 
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Menetelmän kustannusten seivittämieen tulee jotcs-
sa kiinnittää huomiota. Samoin on työrytirriät koulu-
tettava tähän tehtävään. 

	

4.10 	H arja 	(lii te 14, kuva 3.  1) 

Suoritetut kokeet 

1 969-1970 il-piirissä suoritettu tutkimus sohjon-
postos La ijocaitu. 

koimano tto 

Tiehöyläsovi.0 ISiO L]ja Ly rL»j on 	in.i . 	 0 
keskelle ernäterän eteen sijoitettua karjaa on val-
mistettu vain prototyyppi. Sen sijaan höylän taaku 
sovitettavaa harjaa on hankittu tvl:lle useita kappa-
leita. Samoin sitä on viety jorikinverran Ruotsiin. 

Tiehöyläsovitteinen karja on tehokas loskanpoistossa 
antaen siinä laadullisesti hyvän tuloksen, mutta on 
peruskzoneen suuruuaesto ja ojirneneteinnän nioaoocsoa. 
johtuen kallis työtapa. 

Harjaa voidaan käyttää myös ajoraaan punuistukseci 
hiekasta ja muusta liasta. Tämä työ tapahtuu kui-
tenkin kesällä, jolloin tiehöylän normaali, työ on. 
sorateiden tasaus, jossa höylän varustukseen kuuiuu 
karheenlevitin. Karheenlevit -tirnen ja harjan usein 
tapahtuva vaihtaminen ei ole mielekäs toimenpide, 
ellei ko. laitteille saada kehitettyä pikakiinnitya-
laitteita. 

Työmene telmän alleudesta johtuen tyiryhmö o!nEc ttu 
pidättäytymisä }iarjoj. 

\ 0- 

- 

	

4.11 
	

Uja-aura (aiate 0) 

Paimion tiemestanipiirissä neLlitetty rneiaaiisen höy..nn 
terapeydan sivuile asinriitet aa njru1isesti ohja 



tava laite, jota käytetään kesäLla EIVUOjIOfl jundls-
tukseen sekä talvella vallinieikkaukseefl. 

'1 

/ 
cTII7 

äuofitetut kokee 

1973-11-15 5ivuojan puhdistus tiehöylän lisälait-
teella. 

ILitldrnus sivuojan puhdistus työhön käytettäväs tä tie-
höylään kl1 nitettäväEtö. ojasiivestä, sisältäen tie-
(lot tybyksiköistä, työmenetelmistä ja saavutetuista 
kapasiteeteista. 

annano tto 

Useiden vuosien aikana on tätä laitetta käytetty 
TH 13 kokoluokan mekaanisissa höylissä. 	äyttökoke- 
mukset ovat myönteisiä ja tutkimus osoittaa kapasi-
teettiarvojen olevan huomattavat. 

avi lioreeni 

0-0,20 
0,20-0,50 

m3 /m 
m3/m 

= 360 rn/h 
= 210 m/h 

0-0-20 m3/m = 230 m/h 
0,20-0,50 m3/m = 250 m/h 

Arvot ovat K2 kapasiteettiarvoja. Oja-aura on käy-
tössä useissa tie- jo vesirak€nnuspiiieiLssi. 

24 
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4. 1 ̂ 	 she enieVitLLfl 

Yleisin ja välttämät5ri lisälaite kunnossapitohSviissi, 
sillä sen avulla levitetään höylän emtiievyn tien kes-
kelle jättämä karhe ts&iseti y±i ajokaistan. 
Kuuluu molempien kotimaisten Tii:n va1mistaien lisä-
laitevalikoimaan (liite 0, kuvat 5.1 - 

K-P piirissä (Vetelin trnp.) on ieäitetty kar}eeoieii 
tin, joka on varustettu useaminiila terillä tarkaivak-
sena tehostaa massan sexoittumista erllaisesti uc 

(k 

uuritatut okeer 

19 73-04-10 Verta IIGVj to 	aw, ri 	 JL: 1 

tirnen, lanan ja Vetelin lanan massaa se!oittavista 
ominaisuuksista. Tulosten anaiysointi on kesken. 

ainonotto 

Karheenlevittäjä tarvitaan kaikissa niissä tiehiylissä, 
joita käytetään sulan sorapintaisen ajoradan tasauk-
seen. Em. tutldrnuksen tuloksista riippuu missä inääria 
on tarpeen ja mandollista kehittää nykyisiä aa.11cis 
parempia rakenteita. 

4.13 	Tukijalas 

Suoritettaessa tiehöyläl 	lurnenraivausta, lu.mipolan- 
teen höyläystä tai höyläystä syksyllä ensimmäisissä 
lumiolosuhteissa savisorapintaisen tien ollessa api-
tasainen ja/tai sula, parannetaan höylän stabilisuäina 
merkittävästi emäterän taakse asennetuilla hydraull 
sesti säädettäviflä tukijalaksilla (liite P, kuvat 
4.2 ja 4.3). Tukijalaksen tulee vastata kevyesti 
pintaan, jolloin sillä estetään höylän hyppirninen 
terän tunkeutuniinen kulutuskerrokseen epätasaiseas. 
tien pinnassa sekä mandollistetaan hiylKlle suuren 
ajanopeus. 

$ 	1 

(( 
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Pyrittäessä polanteen höyläyksessä tai lumen raivauk-
sessa suurempiin ajonopeuksiin vakauttaa tukijalas 
höylän liikkeen estäen muutoin yleisesti esiintyvän 
I!lsukks t!_iiiön  syntymisen. 

Suoxitetut kokeet 

19 72-02-24 Iina,joki 

Tutkimus tiehöylän tukijalaksesta talvikunnossapidos-
sa/1974-02-14. 

räyttökokemukset Lapin ja Turun piireissä. 

Sekä suoritetuissa kokeissa että käyttökokemuksia 
hankittaessa normaalissa työssä on pyritty selvittä-
mään tukijalaksen vaikutusta höyläysnopeuteen ja lauk-
kailmiön esiintyxniseen. 

kannanotto 

Työryhmän esityksestä tvh on tilannut Rauma-Repolan 
Lokornon tehtaiden suunnittelemia tukijalaksia 12 tie-
hylää varten. Seuraavan talvikauden aikana on tar-
koitus lopullisesti selvittää tukijalakse-n vaikutus 
höyläystyölian talvella. 

Todettakoon, että Ruotsissa lähes kaikissa kp-höylis-
sä. on käytössä vastaava "stabilisaattori", joka tosin 
konstruktioltaan on Suomessa kehitetystä tyypistä 
poikkeava, mutta jonka käyttötarkoitus on sama. 

.14 	Leikkuuterän kliimitys tieliiylän emälevyyn 

Perinteellisesti leikkuuterä on kiinnitetty tiehöylän 
ernälevyyn pulteilla, joka kiinnitystapa edelleenkin 
on yleisimmin käytössä. Ruotsissa on tarkoitukseen 
kehitetty kiilapulttijärjestelmä (liite 0, kuva 4.4) 
ja Suomessa ns. läppälaite, jossa leikkuuterä puris-
tetaan läppälaitteen ja emälevyn väliin (liite R, 
kuva 5.1). 

Näiden lisäksi on käytetty irtopiikkikonstruktiota, 
jossa emälevyyn sijoitettuun istukkaan kiinnitetään 
irtopiikkejä. 

Sekä ruotsalaisten Uddeholmin systeemin, että läppä-
laitteen tarkoituksena on nopeuttaa terän vaihtoa 
normaalin kulumisen kyseessä ollen sekä mandollistaa 
oikean terän äyttö oikeissa olosuhteissa. Viimeksi 
mainittu tarve tulee erikoisesti esiin talvella lumi-
polanteen, jään ja sohjonpoiston valiidellessa päi-
vittäin. 
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Suoritetut tutkimukset 

1. 1971-02-18 Vertaileva työntutkimus tiehöjlän te-
rän kiinnityksistä. 

.. 1973-03-15 Vertaileva työntutkimus pultti-, kii-
la-pultt.i- ja läppäkiinnityksestä. 

iolemmissa tutkimuksissa on selvitetty leikkuuterän 
kiinnitystapojen vaikutusta vaihtotyöhön tarvittavaan 
aika eri. 

Kannanotto 

Työryhmän käsityksen mukaan on odotettava kokemuksia 
N-piirin toimesta rakennetuista läppälaitteista, jot-
ka on sijoitettu Keski- ja itä-Suomen piireihin mah-
dollisten olosuhde-erojen selvittämiseksi Etelä-Suoren 
piireihin verrattuna. 

Lisäksi on syytä selvittää voiko höylän mukana Iiuije-
tettavan paineilma- tai sähkök äyttöisen mutteriave imen 
käyttö pulttikiinnitteisten terien jitejdessS Lui--

tua erääksi ongelman ratkaisuksi. 

Ennen lopullisia ratkaisuja on odotettava piavairt 
kiinnitysmeneteiniän kehittymistä (vrt. 4.15) sekä 
kovametallin käytöstä leikkuuterissä saatavir rok-
muksia (vrt. 4.16). 

	

4.15 	Terän pikavaihtokiinniuy 

Kuten edellisesoä kondassa on todettu esiintjy vai - 
sinkin talvikunnossapidossa usein tarve nopeasti 
vaihtaa leikiuuterä toisentyyppiseksi olosuhteiden 
muuttuessa. Näin esimerkiksi kumiter.n tilalle tuli-
si voida vaihtaa talvihammasterä siirryttäessä pääl-
lystetyltä vilkkaasti liikennöidyltä sohjoiselta pää-- 
tieltä polannepintaiselle sivutielle. 

Tällainen riittävän nopea teränvaihto edellyttää er 
tyistä terien pikavaihtokiinnityslaitteistoa, joka 
mandollistaa terän vaihdon esim. hydraulitoimises: 
ohjaamosta halliten. Tarkoitukseen kehitettyjä lii 
teita on tällä hetkellä ainakin kaksi versiota, jotka 
eivät prototyyppeinä kuitenkaan vielä ole sellaisenaan 
käyttökelpoisia laajemmassa mitassa (kuva 5.2). 

	

4.16 	Kovametallin käyttö tasaterässä 

- 

Kuluneen kesän aikana on Turun piirissä aucritetin 
käyttökokeilu yhteistoiminnassa Airam Oy Kovameta: - 	

-- •1 	-r. han 	na 	metaaie 



tetuila tIehiyin tasaterii1i normaaleissa soratei-
den kunnossapitohöyiäyksissi (liite 5). 

Suoritettu koe osoitti kovarnetaliin iisdivän lähes 
kymmenkertaiseksi näiden terien kulutuskestävyyden. 

Kokeita on syytä jatkaa. 
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5 PLRUSKOLJEESJ RAitEä1L 

5.1 	5oottoriteho 

uoritetut tutkimukset ja kokeilut ovat osoittaneet, 
että tiehöylien kokoluokkakysymystä ei voida käsite-
lä pelkästään höylän painokysyrnyksenä vaan siihen 
liittyy ratkaisevalla tavalla myös moottoriteho. 

ioottoriteho muodostuu kapasiteetin kannalta ratkai-
sevaksi erityisesti sellaisissa kp-tehtävissä, joissa 
höyläysvastus on suhteellisen pieni ja joissa on mab-
dollista käyttää suurehkoja nopeuksia. Sen sijaan 
höyläystehtävissä, joissa höyläysvastus on suuri ja! 
tai kitkaolosuhteet huonot, vaikuttavat höylän kapa-
siteettiin varsin ratkaisevasti myös muut ominaisuu-
det kuten akselivälit, paino, painojakautuma, leik-
kuuterän sijainti yms. seikat. Riittävän moottori- 
tehon vaatimus korostuu lähinnä tajvikunnossauidossa 
(liitteet T ja U). 

Moottoritehon merkitystä tiehöylien vetovo imean, joka 
on eräs suorituskyvyn perustekijöitä, on osaltaan 
selvitetty syksyllä 1973 työvaliokunnan toimesta jär-
jestetyssä tutkimuksessa (liite A). Tutkimuksen mukaal.L 
TH 16 kokoluokan tiehöylillä on vetovoiman puolesta 
mandollisuus saavuttaa 1,5 - 2 kertaisia Ki kapasi-
teetteja TH 13 kokoluokan höyliin verrattun, edeli 
täen, että TU 16 höylissä on riiautäväxi tenokas nao 
tori. 

Työryhmän käsityksen mukaan voitaisiin tällä etnell 
markkinoilla olevien suomalaisten höylien suoritus-
kykyä taloudellisesti parantaa lisäämällä moottori-
tehoja. Tätä käsitystä tukevat myös Ruotsin tielai-
toksen suorittainat samoin kuin eräät J-tston toimesta 
suoritetut tutkimukset. Polttoainetaioudelljsuutta 
ajatellen voitaisiin tehonlisäys toteuttaa esim. käaa-
tämällä nykyisten sioottorityyppien andettujo nsllea. 

5). 	oimansiirtolaitteisto 

Viime vuosiin saakka ovat tvl:n tiehäylSit olleet 
rus tettuna puhtaasti mekaanisella voimansiirtolai -ua 
tolla. Hydrodynaaminen voirnansiirto, joka eräissä 
muissa työkoneissa kuten esim. pyöräkuormaimissa on 
ollut lähes yksinomaisena voimansiirtolaitetyyppinä 
jo varsin pitkään, on 1970-luvun alusta lähtien voi- 
makkaasti yleistynyt myös höylissä. Vuoden 1972 aina 
jälkeen ei myöskään tvl:lle ole toimitettu yhdlla 
kaanisella vaihteistolla varustettua höylää. 

Po. hydraodynaarnisessa voimansiirtolaitteistossa on 
mekaanisen vaihteistön sijasta momentinmuunnin ja 
ns. power-shift vaihteisto sekä joissakin tapauksissa 
lisäksi mekaaninen aluevaihteis -to (liite v). 
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Tällaisen momentinmuunnin + power-shift vaihteiston 
etuja ovat: 

- kytkinpoljinta ei ole 
- vaihtaminen ja ajosuunnan vaihto voidaan suorittaa 
nopeasti 

- vaihdettaessa säilyy voimansiirtoyhteys moottorin 
ja vetävien pyörien välillä 

- moottoria ei voida ylikuormittaa 
- nestekytkimenä toimiva momentinmuunnin suojaa muita 
voimansiirtolaitteita 

- vaihtarnistarve on vähäinen, koska momentinmuunnin 
lisää vetävien pyörien momenttia ajovastuksen kas-
vaessa ja niin ollen tilapäiset ajorasituksen suu-
retkaan voimistumiset eivät edellytä vaihtamista 
pienemmälle vaihteelle kuten mekaaniseila vaihteis-
tolla joudutaan tekemään moottorin pyörintänopeuden 
pudotessa maksimivääntömomentin pyörintänopeuden 
alapuolelle. 

Haittapuolina voidaan todeta: 

- kallis hinta 
- hydraulisista häviöistä johtuva huonohko hyötysuhde. 

Edellä todetuista eduista johtuen voidaan tällaisella 
hydrodynaamisella voimansiirrolla varustetulla höy-
iällä käytännössä saavuttaa merkittävästi suurempia 
kapasiteetteja kuin mekaanisella höylällä edellyttäen, 
että höylän kuljettaja on saanut riittävän koulutuksen 
hydrodynaamisen vaihteiston käytössä. 

Em. suurempi kapasiteetti saavutetaan kuitenkin lisään-
tyneen polttoainekulutuksen kustannuksella. Koska 
eräiden arvioiden mukaan polttoaineen kulutuksen 
kasvu saattaa olla suoriteyksikköä kohti laskettuna 
suuruusluokkaa 30 % ja virheellisellä ajotavalla enem-
mänkin, on tämänhetkiset hintakehitysnäkymät huomioon-
ottaen aiheellista tarkemmin selvitellä ko. kustan-
nustekijän merkitystä. On kuitenkin todennäköistä, 
että suurempi kapasiteetti kompensoi kasvaneet polt-
toainekustannukset kokonaiskustannuksia vertailtaessa. 
Lisäksi on otettava huomioon ergonomiset tekijät sa-
moin kuin vaikutukset moottorin ja muiden voimansiir-
tolaitteiden kestävyyteen. 

5.3 	Säätöliikkeet 

Etupyörien kallistus (kuva 5.3) 

Tiemestaripiireihin suunatulla haastattelukierroksella 
saatujen vastausten mukaan on etupyörien kallistusta 
pidetty tarpeellisena lähinnä luiska-, ojitus- ja vai-
linleikkaustöissä sellaisilla höylillä, joissa ohjauk-
sentehostus on heikko tai puuttuu kokonaan. 
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Pybrien allistaminen ari tapahtunut ensisijaisesti em. tiis-
sä ohjauspyörään vaikuttavien kuljettajaa rasittavien kään-
tövoimien kompensoimiseksi. Kallistuksella on sivuttalspitoa 
lisäävä vaikutus ainoastaan tietyissä tapauksissa ja pehmeäl-
lä pinnalla ajettaessa. Päällystetyllä pinnalla ja normaalin 
kovuisella sorapinnalla ajettaessa pyörien kallistus päinvas-
toin heikentää sivuttaispitoa, johtuen mm. vierintäsäde-erois-
ta aiheutuvasta jatkuvasta osittalsesta luistosta p:;5 rien ja 
tien välisessä kosketuspinnassa. 

Uusimpien höylämallien hydrostaattiset ohjausjärjestelmät ovat 
täysin tunteettomia etupyöriin vaikuttaville voimille, joten 
etupyörien k1llstus jä kullettajan ergonomian kannalta tar-
peettomaksi. 

Tiehöylien 	uenteiden ja varustelun standardointia selvittä- 
vän työryhmän kannanoton mukaan voidaan pyörien kallistuslii-
ke rajoittaa + 15 ° :een, jolloin on mandollista päästä nykyi 
sen vaatimuksen (± 20 0 ) edellyttämää huomattavasti yksinker-
talsempiin, halvempiin ja helpommin kunnossapidettäviin rakerr 
telsiin. Tämä kallistuskulman muutos tullaan sisällyttämään 
jo vuoden 1974  tiehöylätarjouspyyntöihin. 

Koska etupyörien kallistuksen merkitys ainakin yleisten teiden 
kunnossapitotöissä on ilmeisen vähäinen, on syytä jatkotutki-
muksiila selvittää voidaanko säätöliike jättää kokonaan pois, 

Teräkuir]an säätt 

Suoritettujen haastattelujen tulos on selvästi osoittanut hyd-
raulisen teräkulman säädn tarpeellisuuden edullisimpien leik 
kuukulnulen saavutamiseksi sekä mm. terien teroittamisessa. 

Hyd a:..1.trier. :äät5 on '.o ollut vaatimuksena viirneisimmissä 
h3irtinnnkii n:issa. 

Ao.': 	:1 IT'noT siit 

Työryhmän suorittarnien haastattelujen ja Vaasan piirissä suo-
ritetun tutkimuksen/1974-02.O1  mukaan ei kunnossapitotöissä 
tarvita sellaista aurauskuln' sitiliikettä, joka nandollio-
taisi höyläyksen takaperin. 

Työryhmän käsityksen mukaan ei takaperin höyläys ole nilele-
kästä myöskään rakennustöissä, koska 

terän n8staminen työasennosta ylös, sen käänt±T: 
ri (180 ) ja säätäminen jälleen oikeaan työasentoon vaatii 
käytännöllisesti katsoen kaikissa tapauksissa huomattavas-
ti enemmän aikaa kuin höy1är peruuttaminen uutta höyläys-. 
kertaa, varten 

hbvläys taaksepkin on vaikeata, koska jälki ei näy 



- peruutettaessa ei voida oikoa kallisteluvirheitä, 
koska takapyörästössä ei ole kallistusliikettä 

- työtavan harvinaisuudesta johtuen kuljettajien rutii-
ni peruutushöyläyksessä on vaikeasti saavutettavissa 

yöturva1lisuus ja ergonomia kärsivät mm. huonon näky- 
vyyden ja hankalan työasennon vuoksi 

Käsitystä tukee myös Vaasan piirissä rakennuspuolella 
suoritettu haastattelu. 

Näin ollen aurauskulman säätöliikkeeksi riittää emäter'än 
kääntyminen kuljetusasennosta toiseen (terä käännettynä 
oikealle/vasemmalle) vastaten n. 120 - 100 :een kokonais-
säätöaluetta, joka jakautuu symmetrisesti höylän molem-
mille puolille. Tällainen säätöalu& tekee mandolliseksi 
käyttää nykyistä yksinkertaisempia ja halvempia säätö-
elimiä sekä rakenteita, joilla taataan nykyiset vaatimuk-
set täyttävä pääsy ohjaamoon. 

5.4 Ergonomia 

Kuten muidenkin TVL:n työkoneiden myös höyllen ergonomian 
parantamiseen on viime vuosina kiinnitetty erityistä huo-
miota. Kyseinen kehitystoiminta on tapahtunut yhteistoi-
minnassa TVH:n ja valmistajien kesken erityisten työryh-
mien puitteissa ja TVH:ssa v.1972 lopulla laadittujen 
"Ohjaamoiden ergonomiset ja tekniset tavoitteet" pohjal-
ta. 

Osittain ko. toiminnan tuloksena ovat viimeisimmäksi toi-
mitetut höylät ergonomiselta tasoltaan olennaisesti ke-
hittyneemmät kuin vielä tällä hetkellä TVL:n höyläkalus-
ton rungon muodostavat vuosina 1964-67 hankitut höylät. 
Näissä viimeksi hankituissa höylissä on kuitenkin vielä 
eräitä huomattavia puutteita, jotka pyritään korjaamaan 
seuraaviin höylähankintoihin. Täysipainoisena työryhmien 
toiminnan tulokset tulevat näkymään kuitenkin vasta vuo-
desta 1975  alkaen toimitettavassa kalustossa. 

Ergonomiset vaatimukset kohdiuvat lähinnä seuraaviin 
kohteisiin 
- pääsy ohjaamoon 
- ohjaaniotllat 

- minimimitat 
- verhoilu 

- istuin 
- laatu 
- sijoitus 
- säätövarat 

- hallintalaitteet ja säätimet 
- rakenne ja sijoittelu 
- toimintasuunnat 

- valvontalaitteet, mittaristo 
- laatu 
- sijainti 



- näkyvyys ja bäikäisynesto 
- työskentelyolosuhteet 

- melu 
- lämpötila 
- tuuletus 

- huolto 
- ohjaarnon varustelu 

Ergonornisten vaatimusten toteuttaminen merkitsee sa-
malla tiettyä rakenteiden standardointia, jota käsi-
tellään erikseen seuraavassa kohdassa. 

5.5 	Rakenteiden ja varustelun standardojntj 

Työryhmän aloitteesta perustettiin syksyllä 1973 
tvh:n, P1. Vammna.skosken tehtaan ja Rauma-Repola Oy:n 
Lokomon tehtaiden välinen yhteistyöryhm. selvittärrn 
tiehöylien rakenteiden ja varustelun standardointj-
mandollisuuksia pyrkimyksenä vähentää nykyisestä ka- 
lustokirjavuudesta aiheutuvia haittatekijöitä. 

Tärkeimmät standardointipyrkimysten kohteet cvat cl.-leet 
- lisälaittejden kiinnityspaikat 
- voiman ulosotot (lähinnä hydrauljnen vcimansLirto) 
- ergonomiaan liittyvät kohteet 

- hallinta- ja valvontalaitteet 
- emäterä 
- voimalaite/vojmansjjrto 
- tarvjkeluontejset varaosat 

- mittarit 
- peilit 
- valot 
- la.sinpyyhkijät yms. 

Useiden kohteiden osalta cn jo päästy tyydyttäviin 
ratkaisuihin, jotka tullaan ottamaan huomioon vastais-
ten höylähankintojen teknisissä vaatirruksissa. näin 
on mm. seuraavien kohteiden osalta 
- lisälaitteiden kiinnityspaikat 

- edessä 
- keskellä 
- takana 
- emäterän päässä 

- lisälaitteiden säätöbj 
- edessä 
- keskellä (emäteräss 
- takana 

- pääosa. ergonomiaan liittyvistä kohteis 
- osa tarvikeluonteisista varaosista 

Nykyiset emäterär.akenteet poikkeavat toisistaan niin 
paljon, että stsndardointi edellyttäisi näillä näky-
millä valmistajien kannalta liian pitkälle meneviä 
rakennemuutoksia. Sen sijaan edellä mainittu standar-
doitu kiinnityspaikka hydraulisella säädöliä varustet-
tua emnäterän päähän asennettavaa teränjatketta/lumi_ 
siipeä varten on mandollista toteuttaa. 

3) 



Voimalaitteen sekä sen apulaitteiden samoin kuin voi-
mansiirtolaitteidenkin kohdalla. standardointimandolli-
suude.t näyttävät kariutuvan lähinnä hinta- ja kauppa- 
poliittisiin esteisiin. 

Standa.rdointi on mandollisuuksn mukaan pyritty ulot-
tamaan myös muita työkoneita ( KA, KTJP, TR) koskevaksi. 
Näin on esimerkiksi eronomiaan liittyvien kohteiden 
kuten hallinta- ja valvontalaitteiden sekä liikenne- 
ja työturvallisuusvarusteiden samoin kuin eräiden hyd-
raulivarusteiden kohdalla. 

j4 

6 KOULUTUS 

Sekä kotimaisten valmistajien että tvl:n toimesta on 
tiehöylien kanssa tekemisiin joutuvaa henkilökuntaa 
koulutettu tehtäviinsä mm. seuraavilla kursseilla 

Tvl:n kurssi: 
Tiehöylän kuljettajan peruskurssi (Ammattienedistä-
miitos) 
- cietopuolinen opetus 	36 h 
- käytännön harjoittelu 	Lt2 h 

Valmistajieri/toimittajien kurssit: 
A Kuljettajakurssi 2-3 pv 
E Korjaamo/tiemestaripiirin asentajakurssi n. 3 pv 
O Korjaamon työnjohtajien + konehenkilökunnan kurssi 

n. 2 pv 

Kannanotto 

Tvl:n kurssien ohjelma tulisi tarkistaa ottaen huorni-
oon seuraavat näkökohdat 

- koulutuksessa kiinnitettävä riittävästi huomicta 
lisälaitteiden käyttöön 

- uuden höylätyypin tullessa tiemestaripiiriin tulisi 
kaikki sen tiemesta.ripiirin höy 1 änkuljettajat kou- 
luttaa, koska he joutuvat kuitenkin työskentele-.. 
m..än tä11ä tyypillä ainakin tilapäisesti 

- omana ryhmär tulisi kouluttaa sekä tiemestarit että 
työnj ohtajat 

- hydrodynaamisen voimansiirron oikeaan hyväksikäyt-
töön tulisi kiinnittää erikoista huomiota 

- samoin tulisi sisällyttää koulutukseen myös riittävä 
määrä liikennetietoutta 

- uudistettu ohjelma tulisi olla käytettävissä 
v. 1975 alusta. 



7 TERMINOLOGIA 

Työryhmän toininnan yh 	odettu tarpeelliseksi 
saada loogisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla määri-
tellyksi ja vakiinnutetuksi tiehöylään ja höyläykseen liit-
tyvä sanasto. 

Nykyisen sanaston kirjavuus ja epäyhtenäisyys on tullut 
esille erityisesti eräiden höylän osien ja säätöliikkeiden 
nimityksissä samoin kuin tiettyjen perussuureiden rnääritte-
lyssä ja mittausperusteissa. Viimeksi mainitut seikat ovat 
aiheuttaneet sekaannust.a nr. joidenkin tjöntutkimts,er tul-
k1flnCisa. 

Ter:ninologian kehittäiistyössä, joka on aloitettu yhteis-
toiminnassa tie- ja vesirakennushallituksen ja tiehöylien 
valmistajien edustajien kesken, on alustavasti sovittu 
eräistä tärkeimmistä nimityksistä ja määritelmistä. 

8 JATKOTOIMENPITEET 

Kohteita, jotka vaativat välitöntä jatkokehittelyä tai 
joiden osalta tutkimukset ja selvitykset ovat kesken: 

- risteysten puhdistusmenetelmät (puskulevyn tarve kun-
nossapitohöylissä) 

- sivuauran,terän jatkeiden, lumisiiven ja terän päähän 
suunniteltavan hydraulisesti ohjattavan siiven käyttö-
tarkoitusten selvittäminen 

- terän kiinnitysmenetelmät 

- pulttikiinnitys/paineilmatyökalu/sähkötyökalu 

- läppäkiinnitys 

- ;ikavaihtokilnnitys 

- kovametalliterien käyttö ja vaikutus terän kiinnitys- 
menetelmien kehittämiseen 

- karheenlevitin/moniteräinen karheenlevitin 

- vesakkoleikkuri/niittolaite 

- etupyörien kallistusliikkeen tarve 

- koulutuskysymykset 

- terminologia 

Tiehöyltn ehitynL. 
esitetty liitteessä X. 

Yleisimpien kotim 
ovat liitteessä Y. 
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YLEISnJA 

Tutkimuksen tarkoitus 
Tutkimuksen tarkoituksen oli pyrkiä seivittämään mis-
sä määrin höylien kokoluokka ja erityisesti moottori.- 
teho todellisuudessa vaikuttavat tieh5ylien vetovci.-
maan, joka on eräs suorituskyvyn perustekijöitä. 
Toisaalta tutkimuksella on omalta osaltaan pyritty 
saamaan lisäselvityksiä eräiden muiden tieh6yiätuoi-
musten vertailukelpoisuudesta. 

Tällainen käytännön tyiskenteiyolcsuoeis ts Jys Jo 
poikkeava hyvissä kitkaolosuhteissa suoritettu puhdoo 
vetovoimamittaus antaa kuvan höylien suorituskyvystä 
luotettavasti ainoastaan sellaisten kunnossaoito S 
den osalta, joissa höyläysvastus on suhteellisen pieni 
ja joissa on mandollista käyttää suurehkoja nopeuksia. 
Sen sijaan höyläystehtävissä, joissa höyläysvastus 
on suuri ja/tai kitkaolosuhteet huonot, vaikuttavat 
höylän kapasiteettiin varsin ratkaisevasti muut omi-
naisuudet kuten akselivälit, painojakautuma, leikkuu-
terän sijainti jne. 

Lisäksi pyrittiin tutkimuksella selvittämään Loisnaito 
mekaanisen ja ns. power-shilt vainteiston ;ekä toi-
saalta eri tyyppisten power-snhft vaihteistojen kes-
kinäisiä eroja. 

1.2 	Tutkimuksen suorittajat 

Tutkimuksen johto 
k<oneins. J.Hekonen 

I'enttäkokeiden johto 
1.onetekn. k'.Paananen J v:1/ no 

Järjestelyt koealueeiJa 
onetarkastaja V.Paunula 1VL 	U) 

yhteistoiminnassa U-piirin Rp-toimlston ja 
rakennusurakoitsija Lemminkäinen Oy:n edustajien kanssa 

Nopeuksien reKisterointi 
1.oneteKn. P.k'aananen 

vetovo1waL1attausia1tteLuen Ray 	o 
Ins. H.Karppinen Rauma-Repola Oy 
Asent. R.Koski Rauma-Repola Oy 

Jarruauton kuljettaja 
E.Mäkipää TVL (H) 

Höylien kuljettajat mittausten aikana 
AH-145 	B.Lindqvist TVL 	(L) 
JU-14 UI) 	J.Rekonen TV5i/o 
AH-122 PS 	-"- 
AH-16O PS 	-"- 



Rekisteröityjen anturin kuormitusköyrien muuttaminen 
vetovoima-arvojksj 
ins. P.iorkki 	Rauma-Repola Oy 
ins. H.arppinen 	Rauma-Repola Oy 

Tiehöylien teknisiä ominaisuuksia koskevat erikois-
tiedot 
ins. J.Alajoki 
	

Rauma-Repola Oy 
Ins. A.Berg 	Rauma-Repola Oy 
Di H.Näkinen 	P1. V ammaskosken tehdas 

2 	TUTK .LIVIUSKOHTEE T 

2.1 	Tutkit 

Lokomo 
- - 

- - 

Varnmas 

ut höylät 

AH-145 
AH-122 PS 
AH-160 PS 
AH-16O PS 
JU-14 Fil) 

(1) 11 moottorilla) 
(Ds 11 

Ahdetulla DS 11 moottorilla varustettu AH-160 PS 
oli Rauma-Repola Oy:n omistama, muut olivat tie- ,ja 
vesirakennuslaitoksen omia höyliä. (liite 1) 

2.2 	Mittauskohteet 

Tutkimuksessa mitattiin tiehöylien vetovoimia eri 
vaihtelua ja ajonopeuksilla. 

Ennen varsinaisia vetovoimamittauksia tarkistettiin, 
että höylien moottorit oli säädetty likimain ohje- 
arvojen mukaisiksi mittaamalla moottoreiden ryntäys-
kierrosluvut ja toteamalla silmämääräisesti, että 
moottorit eivät savuttaneet. 

Vetovoimamittausten aikana seurattiin myös moottorin 
jäähdytysnesteen ja momentinmuuntimen öljyn lämpötiloja. 

3 	MiT1AUSPAi1K.A JA -OLUS UHTET 

Vetovoimamjttaukse -t suoritettiin Helsinki-Lahti moot-
toritietyömaalla moottoritien itäisellä ajokaistalla 
Järvenpään liittymän eteläpuolella km 2i ja 2 väli-
sellä ouude1la. 
(liite 2) 

Ajoradan nousu: koeosuudella alle 0,75 % 
Ajoradan pinta: puntaaksi. narjatw kuiva astalttJ. 
(kuva 1) 

ääolosunteeL 
- pilvisyys: aurinox1paJ.sLe 
- Iäuipoila: ii. +7°C... n. +12 C 
- tuulisuhteet: tyyntä 



Kuva 

4 	TUTKIMUSMENETiJ.J. 

4.1 	Koejärjestely ja laitteisto 

Jarruautona käytettiin tie- ja vesirakerinusitoksen 
Hämeen piirin Sisu R-142 BPT/4050 + 1200 tellautoa 
varustettuna Jyki R-5500 2-akselisella trsperiva'u 
nulla (kuvat 2 ja 5) 

- 

Kuva 2 



Kuva 3 

Nopeuden mittaamista varten auto oli varustettu eril-
lisellä puskuriin kiinnitetyllä mittapyörällä ja oh-
jaamoon sijoitetulla nopeusmittarilla (10-450 rn/rniri) 
(kuvat 4 ja 5) 

uva ' 



;:_ 

Kuva 

Vetovcia ITIiLtattiin 	t 	 - 
mukaisesti vetovaijerJ -i keskelle sijoitet.uJ.ia voima-
anturilla J-135-7, jonka antama sähköinen i.mpuls 
rekisteröitiin jarruauton ohjaamoon sijoitetulla rek.t - 
teröintilaitteella 621-HT (kuva 6), lasta voima-antur 
kuom i s saatiin pl.ir 
(liite 4) 

1 UI, 5 



Voima-anturi vetovaijereineen ja -varusteineen samoin 
kuin rekisteröifltilaitteiSto siinen kuuluvine sätikö-
aggregaatteifleefl oli koetta varten saatu 1-tauma-Kepola 
Uy:n Lokomon .Lel'itailta. 

NopeudenlnittaUSPYörä nopeusmittareineen oli saatu 
iVL:n Keski-Suomen piirista ja kiinnityS.Lailteet ja 
sOViUS jarrUaUtOOfl on KonsLruOitu LauKaari korjaamOLIa. 
Nopeusm.L i.tax'in asennus samoin suin jarrua u Lori v e t..o-
tapin vahvistaminen on suoritettu TVL:n Hämeen piirin 
konekorjaamolla. 

4.2 	 Mittausten suoritustapa 

Alustavissa kokeissa oli todettu, että jarrutusautolla 
ei ollut mandollista saada aikaan riittävän tasssta 
jarrutusta, jotta olisi voitu selvittää nopeus-veto-
voimakäyrä piste kerrallaan nopeustasanteita hyväksi-
käyttäen ja välttäen näin kiihtyvyys- ja hitausvoimien 
aiheuttamat virheet. 

Myöskin moottorijarrutus hylättiin moottorille ja voi- 
mansiirtolaitteille liian vaarallisena. 

Näin ollen mittaukset jouduttiin suorittamaan seuraa-
vasti: 
Kullakin mitatulla aihteella höylä kiihdytettiin täy-
teen nopeuteen antamalla jarruauton rullata perässä 
ilman jarrutusta. Kuri maksiminopeus oli saavutettu 
alettiin jarruauton jarrutus, jota vähitellen lisättiin. 
Höylää ajettiin koko ajan täydellä kaasulla. Jarru- 
autossa seurattiin jarrutuksen voimakkuutta vähitellen 
lisättäessä nopeuden hidastuinista em. erikoismittarista 
ja annettiin ennalta sovittujen riopeuksien kohdalla 
sähkökatkaisijalla impulssi. rekisteröintilaitteelle, 
joka rekisteröi vastaavan merkin vetovoimakäyrän aika-
akselille. Näiden nopeusmerkkien kohdalta määriteltiin 
anturin kuormituskäyrältä graa±'isesti vastaavat voima- 
arvot, jotka laitteiston kalibrointikertoirnien avulla 
muunnettiin vetovoima-arvoiksi. 

Jarrutusvoiman säätövaikeuksista johtuvan mittaustulos-
ten virhehajonnan pienentämiseksi suoritettiin mittauk-
set kullakin vaihteella mittauksen aikana havaitusta 
hajonnasta ja eräistä muista tekijöistä riippuen 1-7 
kertaa. 

4.3 	 Mittaustulosten käsittely 

4.3.1 	 Mitatut vetovoimakäyrät 

Mittaustuloksista laskettujen keskiarvojen perusteella 
on Rauma-Repola Oy:n Lokomon Tehtaiden tutkimusosastolla 
piirretty vetovoimakäyrät niillä vaihteilla, joilla 
mittaus voitiin suorittaa. 

4.3.2 	 Lasketut vetovoirnakäyrät 
Koska tutkimuksen tarkoitus edellyttää mandollisimman 
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luotettavien vetovoima-arvojen seivittämistä nimen-
omaan suurehkoilla nopeusalueilla, on mittaustulosten 
pohjalta laadittu hydrodynaamisella voirnansiirrolla 
varustettujen höylien vetovoimakäyrät kaikilla vaih-
teilla nopeusalueella 0 - n.25 km/h. 

Koska tutkimuksella ei em. syistä ole pyritty selvit-
tämään höylien maksirnivetovoimien tarkkaa arvoa, ei 
höyliin merkityistä likimääräisistä lu.istoraja-arvoista 
ole vähennetty kuormitustavasta johtuvan telipainon 
lisäyksen aiheuttamaa vetovoimalisää. 

Kun yhden vaihteen nopeus-vetovoimakäyrä tunnetaan, 
voidaan muiden vaihteiden käyrät periaatteessa laskea, 
jos tiedetään eri vaihteiden mekaaniset välityssuhteet, 
vastaavat mekaaniset häviöt sekä niiden riippuvuus voi-
mista ja nopeuksista samoinkuin sellaiset nopeudesta 
riippumattomat kulkuvastukset kuten esim. renkaiden ja 
laakereiden vierintävastukset. 

Jos merkitään tunnetun nopeus-vetovoimakäyrän (esim. 
2-vaihteen) nopeus- ja vetovoima-arvoja V 9  ja F 9  
voidaan muiden vaihteiden (esim. 3-vaihten) vataavat 
arvoparit V ja F likimäärin laskea seuraavasti 

V 3 =xV. 

K 
= 	x1.;1; 	 + 	- E, misi 

n-vaihteen välityssuhde 

= n-vaihteen suhteellinen inekaaninen "hyötysuhdet 

= nopeudesta likimain riippumattomat kulkuvastukset 

Em. kaavoissa esiintyvistä suureista tunnetaan tarkas 
ainoastaan mekaaniset välityssuhteet K. Suoritettujen 
vetovoimamittausten perusteella saadut (v , F )-arvo-- 
parit sisältävät luonnollisesti kaikki mitauvirheet 
eri muodoissaan. 

Suuruudeltaan vaikeirnmin määriteltäviä suureita ovat 
'?:t, joilla pyritään huomioimaan mekaanisten voiman-
siirtolaitteiden häviöiden riippuvuus käytetyistä väli-
tyssuhteista. Käytetyt 2 -arvot, jotka siis eivät ole 
hammaspyörävälitysten hyoysuhteita, ovat varsin liki-
määräisiä ja arvioitu toisaalta höylieri valmistajilta 
saadun informaation ja toisaalta mittaustulosten anta-
mien viitteiden perusteella. Verrattuna arvoihin, joi-
hin päädyttäisiin käyttämällä kokemusperäisiä hammas-
pyörävälitysten hyötysuhdearvoja, on laskelmissa käy-
tettyjen -arvojen riippuvuus välityssuhteista arvioitu 
mittaustulsten perusteella ilmeisesti liian voimakkaaksi, 
Tämä pitää paikkansa varsinkin TH 16 hiyiien asa1ta 



Erityisen suureksi on tämä riippuvuus arvioitu DS 11 
moottorilla varustetun AH-160 P5 höylän kohdalla. 
Tämä johtuu siitä, että pääosa ko. höylän mekaanisista 
voimansiirtolaitteista oli mittausten suoritushetkellä 
lähes käyttämättömät. 

Suure F0, nopeudesta 
set, on auma-Repola 
mittauksen tulosten 
kokoluokan höylillä 
höylillä n. 400 kp. 
huomioitu. Sen vai 
kohdassa 5.3. 

TUTK IMUS TULOKSET 

5.1 	Mitatut käyrät 

likimain riippumattomat kulkuvastuk-
Oy:n Lokornon Tehtailla suoritetun 
perusteella arvioitu olevan TH-13 
suuruusluokkaa n. 300 kp ja TH-16 
Tätä tekijää ei laskelmissa ole 

utuksia on erikseen selvitetty 

Mittaustulosten perusteella piirretyt käyrät on esi-
tetty Rauma-Repola Oy:n Lokomon Tehtaiden tutkimusosas-
ton tutkirnusselostukSeSSa n:o 443.(liitteet 5.1 ...5.4) 

5.2 	Lasketut käyrät 

Kunkin höylän osalta on peruskäyräksi valittu sen vaih-
teen käyrä, joka mittausten onnistumisen ja mittauksien 
riittävän lukumäärän vuoksi on luotettavin. Tämä vaih-
de on kaikilla neljällä höyläliä 2 (H2)-vaihde. 

Mjttaustulosten keskiarvona saadut vetovoima-arvot F 2 ' 
 on käyrän piirtämisen yhteydessä korjattu arvoiksi 

F9 , joiden perusteella muiden vaihteiden käyrät on las- 
k ttu. 

Tulokset liitteissä 6.1 ... b.4. 

5.3 	Tulosten luotettavuus 

Mittaustulosten tarkkuuteen vaikuttavat mm. seuraavat 
seikat 

5.3.1 	Mittausalueen inäkisyys 

Koska mittausalueen nousu arvioitiin silmämääräisesti 
varsin vähäiseksi, ei sen vaikutusta otettu huomioon 
mittauksia suoritettaessa ja näinollen hinaus tapahtui 
sattumanvaraisesti kumpaankin suuntaan ajaen. Myöhem-
min suoritetun tarkistuksen mukaan suurin nousu koe- 
alueella on 0,75 %, vastaten TH 13 höylien vetovoimassa 
n. 85 - 95 kp ja TH 16 höylien osalta n. 120 kp. Kun 
otetaan huomioon keskimääräinen nousu ja sattumanvarai-
sesta ajosuunnasta johtuva virheiden tasoittuminen, 
voidaan mäkisyydestä aiheutuva virhe olettaa varsin 
vähäiseksi. 

5.3.2 	Jarrutuksen epätasaisuus 

Jarrutustehon säätövaikeuksista aiheutui mittaustulok-
sun virhettä siksi, että jouduttiin valitsemaan mittaus- 
menetelmä, joka jo menetelmänä sisältää höylien hitaus- 



voimista aiheutuvari virheen. Epätarkkuutta aiheuta 
vat lisäksi jarrutusvoiman heilahtelut. Näiden tek 
jdiden vaikutus tuntuu voimakkaimpana suurilla vaihteiH 
la, jolloin jarrutusheilahtelujen suhteellinen voimak-
kuus vetovoimaan verrattuna on suuri ja toisaalta myi3s 
keskimääräinen hidastuvuus on jouduttu pitämään suu-
rempana kuin hitaammilla vaihteilla ajettaessa. 
Em. hitausvoimat aiheuttavat siis mittaustuloksiiri 
liian suuria arvoja erityisesti suurilla nopeuksiila. 
Virheen suuruutta ei ole tarkemmin arvioitu, mutta 
lienee keskimäärin korkeintaan suuruusluokkaa 100-200 kj. 
Koska laskettujen vetovoimakäyrien lähtöarvoina on käy -
tetty 2-vaihteiden mittaustuloksia ovat virheet ilmei-
sesti em. arvoja pienemmät ja näin ollen nopeiden vaih-
teiden laskettuja vetovoimakäyriä on tässä suhteessa pi-
dettävä luotettavampina kuin suoraan mittaustulosten 
perusteella laadittuja vastaavia käyriä. 

	

5.3.3 	 Nopeusmittarin luentavirhe 

Jos oletetaan, että piirturille annettu nopeussignaali 
on pystytty antamaan ± 2 m/min tarkkuudella voidaan 
todeta, että vetovoimaarvojen virhe on nopeiden vaihtei-
den käyttöalueilla kertaluokkaa + 1...2 %. Sen sijaan 
alueilla, joissa käyrät ovat jyrkkiä saattaa vetovoima- 
arvojen virhe suurimmillaan nousta kymmeniin prosenttei.-
hin. Näillä käyrien osilla ei kuitenkaan ole suurta 
merkitystä ja toisaalta virhe voidaan tällöin tulkita 
pikemminkin käyrän sijaintivirheeksi nopeusakselilla. 

	

5.3.4 	 Nopeudesta riippumattomat kulkuvastukset 

Kohdassa 4.3.2 käsitellyn tekijän F huomioirnatta jätt-
minen merkitsee sitä, että 2-vaihdeta suurempien vaih-
teiden lasketut vetovoima-arvot ovat liian suuret ja 
vastaavasti 1-vaihteen arvot liian pienet. Käytännössi 
vaikutukset tuntuvat selvimmin siinä, että nopeimman 
vaihteen vetovoima-arvot ovat JU-14 HD höylällä n.200 kp, 
AH-122 PS höylällä n. 250 kp ja AH-160 PS höylillä n. 
300 kp todellisia suuremmat. 

	

5.3.5 	Suhteellinen mekaaninen "hyötysuhde" t 

Tämän, laskettuja käyriä koskevan tekijän epätark-
kuuttaor käsitelty kohdassa 4.3.2. On ilmeistä, etti 
tekijän riippuvuus välityssuhteista on laskelmissa 
arvioitu siinä määrin liian voimakkaaksi, että 2-vah-
detta nopeampien vaihteiden vetovoima-arvot ovat 3-10 
liian suuret ja toisaalta 1-vaihteen arvot jonkinverroi 
todellisia pienemmät. Virhe on TH-16 höylien kohdalla 
suurempi kuin TH-13 arvoissa, joten vetovoimien ero ko. 
kokoluokkien välillä on nopeiminilla vaihteilla todelli-
suudessa jonkinverran pienempikuin lasketuissa käyriss•. 
Näin ollen raskaiden höylien vetovoima-arvot ovat suu-
rimmalla vaihteella arviolta n. 10 % ja TU-U höylien 
vastaavat arvot r.. 3 % lilarÄ suuret. 
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5.3.6 	Mittauslaitteiden tarkkuus ja kuormituskäyrien tulkinta. 

Voimien mittaus- ja rekisteröintilaitteiden epätarkkuu-
den ja kuormituskäyrien tulkintavirheiden yhteisvaiku-
tus on arvioitu alle ± 2 %. 

	

5.3.7 	Höylänkuljettajien osuus 

Ajo-ohjeen yksinkertaiuudesta johtuen voitanee kuljet-
tajien osuus mittausvirhejsiin katsoa merkityksettörnäksi. 

	

5.3.8 	Muita seikkoja 

AH-122 PS höyln vetovoimakäyrät eivät nopeusalueiden 
ylärajoilla vastaa todellisia arvoja. Tämä johtuu sii-
tä, että tarkemniassa tutkimuksessa todetusta momentin-
muuntimen ominaiskäyrän muodosta johtuva "kuoppa" ko. 
mittausarvoissa oli tulkittu virhearvoksi. Po. vir-
heellä ei ole käytännön merkitystä. 

Koska andetulla DS 11 moottorilla varustetussa AH-160 PS 
höylässä oli 16.00 - 24" renkaat, joiden staattinen 
vierintäsäde oli mittausten mukaan n. 8 % suurempi kuin 
normaaleilla 14.00 - 24' renkailla varustetussa AH-160 P5 
höylässä, ovat ensiksi mainitun höylän todelliset ver-
tailukelpoiset vetovoima-arvot n. 8 % suuremmat ja nopeu-
det vastaavasti n. 8 % pienemmät kuin esitetyissä käy-
rissä. 

	

5.3.9 	Kokonaistarkkuus 

Suoraan mittaustuloksista laadittujen vetovoimakäyrien 
yleistarkkuus on em. virhelähteet huomioiden keski- 
määrin suuruusluokkaa + 	. Lisäksi mittausmenetelmästä 
johtuva hitausvoimatekijä antanee nopeille vaihteil- 
le n. 5% liian suuret arvot. Virheet voidaan esittää 
karkeasti muodossa: 

+ 
F Ftod 	100 	missa 

Ftod todellinen vetovoima 

a 	= hitausvoimista aiheutuva virhe (%) 
= n. 5 (%? nopeilla vaihteilla 

2...3(%) hitailla vaihteilla 

2-vaihteiden mittaustulosten perusteella laadittujen 
vetovoimakäyrien yleistarkkuus on keskimäärin hieman 
parempi kuin mitatuilla käyrillä eli suuruusluokkaa ± 
Hitausvoimien, nopeuksista riippumattomien kulkuvastusten 
sekä eaanjten,vojmansijrtolajttejden häviöiden vai-
kutusarvio ilmenee oheisesta likimääräisestä kaavasta 

F 	F 	i 	a+b4 	K 	
) F 	missä tod 	n 	100 	-(1-x,_ 	

0' 



b = 100 (i. 
-" tod 

= 2...3 TH 13 höylien nopeilla vaihtelUa 
= 5. . .10 TU 16 	_tt_ 	_H_ 	_'.... 
= 0 	2-vaihtelua 

F' 0 	300 kp TH 13 höylillä 
= 400 kp TH 16 -"- 

Höyliä keskenään vertailtaessa on em. lausekkeissa 
käytettävä höyläkohtaisia virhetekijöiden arvoja 

DS 11 moottorilla varustetun A1-i-160 PS höylän osalta 
on huomioitava aiemmin todettu renkaiden normaalia suu 
remmasta vierintäsäteestä aiheutuva vaikutus, jonka 
mukaan ko. höylän todelliset vertailukelpoiset veto-
voima-arvot ovat tämän tekijän osalta n. 0 % suuremmat 
ja noreudet vastaavasti. n. 8 % pienemmät. 

YH TEEN VE TO 

Tarkastei esessa edellisessä kohdassa rnainituin perus 
tein korjattuja vetovoima-arvoja, voidaan todeta mm., 
että tutkittujen höylien vetovoimien prosentuaaliset 
suuruudet JU - 14 HD höylän vetovoirna-arvoihin verrattuna 
ovat eri nopeuksilla likimäärin seuraavat 

6 km/h 10 km/h 15 km/h 25 krn/h 

JU-14 HD 100 % 100 % 100 % lCd % 
vaihde 2 2 3 

AH-122 PS 130 % 100 % 135 % 100 % 
vaihde H2 H3 N2 N3 

AH-160 PS 180 % 130 % 235 % 155 % 
vaihde 2 3 3 4 

AH-160 PS (Ds 11) 250 % 175 % 350 % 240 % 
vaihde 2 3 3 4 

Vaihtelut kunkin höylän prosentuaalisessa "sijoittumi-
sessa" johtuvat vaihteiden nopeusalueiden sijoitturni-
sesta taulukon nopeuksiin nähden. Tuloksista voidaan 
kuitenkin todeta, että AH-160 PS höylän vetovoima on 
keskimäärin 1,5...2 kertainen TH-13 höylien vetovoiurn 
verrattuna ja että andetulla moottorilla varustetun 
höylän arvot ovat peräti n. 2. 2 

Höylien K -kapasiteetesta antaa kuiter0in ede i 
paremmin 3iitteitä seuraava vertailu, jossa on laskei. 
ne maksiminopeudet, joihin päästään tietyillä höyläys 
vastuksen arvoilla. 



Höyläysvastus 1000 kg 1500 kp 2500 kp 3500 kp 
km/h km/h km/h km/h 

JU-14 HD 13-14 12 8 4 
2 vaihde 3 2 2 

AH-122 PS 19-20 
N2 

13 
H3 

9 
H3 

7 
H2 vaihde 

AH-160 PS 25 20 12-13 9-10 
vaihde 4 3 3 2 

AH-160 PS/DS 11 35 26 19-20 12-13 
vaihde 4 4 3 3 

Nopeudet ovat likimääräisiä. 
Valitut höyläysvastukSet vastannevat suurin piirtein 
seuraavia käyttöolosuhteita: 
1000 kp = kevyt talvihöyläys (lumen ja sohjon poisto 

helpoissa olosuhteissa) 
1500 kp = lumipolanteen höyläys 

lumen ja sohjon poisto 
2500 kp = jääpolanteen höyläys 

= lumen ja sohjon poisto raskaissa olosuhteissa 
= kevyt keshöyläys (tasaushöyläys helpoissa 

olosuhteissa) 
3500 kp = muokkaushöyläys 

Em. vertailussa ei ole huomioitu emäterien pituuserojen 
vaikutusta. 
TH 13 ja TEL 16 höylien teräpituudet ovat 12 ja 13 jal-
kaa eli TH 16 höylien höyläysvastus samoissa olosuhteis-
sa on likimain 8-9 % suurempi. Käytännössä, mm. ka-
peilla kuperilla sorateillä, jää teräpituus usein mer- 
kityksettömäkSi. 

Yleisesti voidaan tulosten perusteella päätellä, että 

TH16 kokoluokan tiehöylillä 
on vetovoiman puolesta mah- 

dollisuus 	saavuttaa 	1,5-2 	ker- 

taisia K 1 	kapasiteetteja 	TH13 

kokoluOkan höyliin verrattu- - 

ri a . Kaksinkertaiset kapasiteetit edellyttävät riit-
tävän tehokasta moottoria. 

Tutkimustuloksista voidaan tehdä eräitä johtopäätöksiä 
myös eri höylissä käytettyjen voimansiirtolaitteiden 
ominaisuuksista ja niiden soveltuvuudesta eri työtehtä-
ylin. Näitä vertailuja ei tämän selostuksen puitteissa 
ole suoritettu. 
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Höylä 
Tieto 

Lokomo 
AH-145 

Lokomo 
AH-122 PS 

Lokomo 
AH-160 PS 

Lokomo 
AH-160 PS"T" 

Varnmas 
JU-14 HD 

Valmistus n:o 1167 1490 1500 1374 112 
Käyttötunnit 10.&XJh(moott.400) 215 h 458 h n. 60 h 
Paino n. 	14.300 kg n. 11.600 kg ia. 	16.100 kg n.16.100 kg n. 	12.600 kg 
Moottori Scania D 11 Scania D 8 Scania 1) 11 Scania DS 11 Volvo PentaD7OB 
Moottorin teho n. 207 SAE/2200 173 SAE/2400 207 SAE/2200 285 SAE/2200 150 SAE/2250 
Ryntäyskierros- 
luku Ei mitattu 2526 r/min 2240 r/min 2380 r/min 2410 r/min 
Vaihteisto Lokomo mekaani- Voith-Chertoplan Twin-Disc mo- Twin-Disc mo- Allin-Torqrnatic 

nen vaihteisto 473 momentjn- rnentin muunnin mentin muunnin CRT 3331-1 mo- 
+ aluevaihteisto muunnin + Power + Power Shift + Power Shift mentinmuunnin + 

Shif -t vaihteisto vaihteisto vaihteisto Power-Shift 
+ Lokomo alue- vaihteisto 
vaihteisto 

VaihteetE+T 2x3+2x1 2x3+2x3 4+4 4+4 3+3 
Renkaat 14.00 - 24" 14.00 - 24" 14.00 - 24" 16.00 - 24" 13.00 - 24" 

Vierintäsäde 620 mm (staatt. 620 mm (staatt. 620 rp 	(staatt. 670 mm 577 mm(clyn.) 
Kunto Tyydyttävät Hyvät Hyvät Kuluneet Hyvät 

nastoitetut 
Vetokorkeus 580 mm 750 mm 730 mm 890 mm 920 mm 
Huom. Höylässä kun- Pääosa mekaa- 

ni takaharjan nisista voiman- 
hydraulikoneik siirtolaitteis- 
ko, paino n. ta lähes aja- 
250 kg mattomat (D 
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TUTKIMUSSELOSTUS 
tOMON TEHTAAT 

ulk&ia 	 As 

P. Korkki 

Te 

P.Korkki 

YhteistyÖs 

H.Karppinen 

TIaja 	Suunnittelu 
Jeketu 	Kokkila 

Tuohonen  

Tieh6ylien vetovoimaniittauksia 

Heinä&iki 
	

Simola 
Ala joki 
	

Mt.tNnen 

I4ite 3 
144'J 

Leht. 	 5 
Rek. 	 -- 

PY. 	73-10-19 

Vetovolmien re- 
kisterntik- 
rt on luovutet-
tu TVH:lle 

Tutkimuksessa mitattiin tiehHylien vetovoirnia eri vaihteilla ja ajonopeuk--
&illa yhteistybss TVH:n kanssa. Mittauspaikka oli Helsinki-Lahti moottori-
tietymaa Keravalla, jossa vetokokeet suoritettiin uudella aafalttipflly-;-
teelili (kuiva). 
Kokeissa käytettiin jarruautona TVH:n telikuorrna-autoa, johon oli asennett.0 
erillinen mittopyörä siihen liittyvine osoitinlaitteineen ajonopeuden it-
taatnista varten. Vetovoima mitattiin Lokornon voima-anturilla J 135-7 ja t-
niän antama tulos rekisteröitiin. Alustavissa kokeissa oli todettu, että jnr-
ruautolla ei saatu aikaan täysin tasaista jarrutusta. Tistä syystä sama koe 
suoritettiin vaihteata riippuen 1-7 kertaa. Koejärjestely oli oheisen kas-
viokuvan mukainen. 

Jarru- 	 Voima-anturi J 135-7 	 4_ 	ylä 
auto vetqpiste ___________ 	 vette( 1 \ 
.710mm 	k-- 	61+50 mm 	 H -

\: - [i:) '\__LL 
Hittauksi&sa olivat mukana eeuraivat tiehöylät: 

Moottorin Vierintä- .Vetokor- 
- keus Tehöylä rynt.kierr. Renkaat säde 

luku (r/min) P 	(mm) 11 	(irra) 

AH 11+5 No 1167 
- 

1'+.00-24" 
(nastoja) 620 _____ 580 ____ 

Vacima8 ju-i4 HD 2 1+10 13.00_214" - 920 

AH 122 PS No 	11+90 
(moottori Scania D 8) 2520 1'+.0Q-2'" 

________ 620 
__________ 

750 
_____ ____ 

AH i60 PS No 1500 221+3 -_______ 1'+.00-24" __________ 620 _____ 
730 

(Seania D 	ii ) ______ ____________ _____________ __________ ______ 

i6o ps No 	1371+ 2380 16.00-2'+" 670 893 
(Scania_DS_ii) ____________ __________ ________ 

TULOKSET 

Mittaustuloksista laskettiin keskiarvot, joiden perusteella piirrettiin 
kullekin tiehöylälle vetovoiia/nopeus-käyrät eri vaihteilla. Käyrät on si-
tetty sivuilla 2 -5. 

- 	 r 
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VANNAS JU-14 HD 

Välitykset 1 vaihde 8,00 

2 	" 	2,90 

3 	" 	1,00  

Lilte 6.1 

= 0,95 = arvioitu suhteelli-
- = 1,00 nen mekaaninen 

= 1,03 	"hyötysuhde" 

1 vaihde 

m/min 	kp 

2 vaihde 
F2  

m/min 	kp 	kp 

3 vaihde 
V 3 	F 3  

m/min 	kp 

72,6 4640 200 1770 1770 580 630 

69,0 5410 190 2065 2065 551 735 

65,4 5950 180 2270 2270 522 805 
61,7 6210 170 2345 2370 493 840 

58,0 6450 160 2460 2460 464 875 

54,5 6660 150 2565 2540 435 900 

50,8 6820 140 2620 2620 406 930 

47,2 7020 130 2710 2680 377 950 

43,6 7260 120 2770 2770 348 985 

39,9 7600 110 2885 2900 319 1030 

36,3 8050 100 3070 3070 290 1090 

32,7 8520 90 3250 3250 261 1155 
29,0 9030 80 3445 3445 232 1225 

25,4 9620 70 3670 3670 203 1300 

21,6 10220 60 3900 3900 174 1385 
18,2 50 4100 4100 145 1455 
14,5 40 4245 4270 116 1515 
10,9 30 4450 4470 87 1590 

7,3 20 4660 4660 58 1655 
3,6 10 4790 4790 29 1700 
0 0 4930 4930 0 1750 

____ 	- 8,00 0,95 v 	2,90 x V 2  = 0,363 V 2  F1 	
2,90 

 x 1,00  F2  = 2,62 F 2  1 	8,00 

v - 2,90 v = 	1,00 	1,03 
3 	1,00 2 	2,90 V 2 	F3 - 2,90 x  1,00  F2  = 0,355 F 2  

F 2' = rnitatut voima-arvot 2-vaihteella 

F2  = "korjatun" käyrän arvot 



Luwi AFI-1 22 FO 
	

OlitE] 	.2 	2 

H2 vaihde 

m/min 	kp 

Ni vaihde 

VN1 

m/rnin 	kp 

N2 vaihde 

m/min 	kp 

N3 vaihde 

VN3 	FN3 

m/min 	kp 

150 700 249 425 456 230 704 150 

140 1830 232 1105 426 600 657 390 

130 2700 215 1630 395 890 610 580 

100 3380 199 2040 365 1110 563 720 

110 3740 182 2260 334 1230 516 800 

100 4040 166 2440 304 1330 469 860 

90 4400 149 2660 274 1450 422 940 

80 4820 133 2910 243 1590 375 1030 

70 5280 116 3190 213 1740 328 1130 

60 5780 99 3490 182 1900 281 1230 

50 6330 83 3820 152 2080 235 1350 

40 6900 66 4170 122 2270 188 1470 

30 7520 50 4540 91 2470 141 1610 

20 8150 33 4920 61 2680 94 1740 

10 8660 17 5230 30 2850 47 1850 

0 9150 0 5530 0 3010 0 1950 

v 	- 1,519 x 2,65 
71 	2,786 x 0,872 X 

 82 

= 1,657 H2 

- 2,65 
N2 	0,872 

X 
 H2 

2.786 x 0,872 

	

= 1,519 x 2,65 	I 

= 0,604 

F 	
- 0,872 	1,03 

- 
N2 - 2,65 	1,00 	82 

= 3,04 VH2 

v 	- 1,519 x 2,65 
N3 - 0,985 x 0,872 

X V 2  

= 4,69 V82  

= 0,329 F112  

F 	0,985 x 0,ö72 	1,05 	F 
N3 - 1,519 x 2,65 	1,00 	82 

= 0,2135 1'H2 



Liite 6.2 

LOKOMO AH-122 P$ 

Välitykset Hi vaihde 2,186 x 2,65 

2 	1,519 x 

3 	0,9d x 

Ni 	2,78b x 0,8/2 

2 	1,519 x 

3 	U,95 x 

perava.Litysl4 , 86 

= 0,95 
= 1,00 

= 1,0 
= 1,00 

= 1,03 

= 1,05 

arvioitu 

suhteellinen 
mekaanirien 

"hyö tysuhae 

Hi vaihde 

VH1 	FH1 
m/min 	kp 

H2 vaihde 

VH2 	FH2' 
m/min 	kp 	kp 

H3 vaihde 

V13 	FH3 
m/min 	kp 

81,8 1220 150 700 700 231 460 

76,3 3190 140 1830 1830 216 1210 

70,9 4710 130 2350 2700 200 1780 

65,4 5790 120 3380 3380 185 2230 

60,0 6520 110 3740 3740 170 2470 

54,5 7050 100 3990 4040 154 2670 

49,0 7620 90 4420 4400 139 2910 

43,6 8400 80 4820 4820 123 3190 

38,2 9200 70 5260 5280 108 3490 

32,7 60 5820 5780 92,5 3830 

27,3 50 6400 6330 77,1 4180 

21,8 40 6870 6900 61,7 4560 

16,4 30 7370 7520 46,3 4970 

10,9 20 8170 8150 30,8 5380 

5,5 10 8660 8660 15,4 5720 

0 0 9150 9150 0 6050 

- 1,519 V 	= 0,54.5 VH2 

	

VH1 	2,786 

= 1,519 

	

H3 	0,985 x V 	= 1,542 V112  

2 , 786 _____ 
FH1 = 1,519 X 	 = 1 	1H2 

0,985 1,03 FH2 - 0,661 F, EH31 , Sl9xl,OOX 	h2 

Eu2 = mitatut voima-arvot H 2-vaihteella 

H2 = "korjatun" käyrän arvot 
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Liite 6.3 

LOKOMO AH - 160 PS 

Väli tyks e t 1 vaihde 5,96 

2 	" 	3,03 

3 	" 	1,51 

4 	" 	0,77 
perä 	16,0 

= 0,83 = arvioitu suhteellinen 

= 0,88 	mekaaninen "hyötysuhde" 

= 0,96 
= 1,00 

1 vaihde 

in/min 	kp 

2 vaihde 

F2  

m/min 	kp 	kp 

3 vaihde 
V3  

m/mln 	kp 

4 vaihde 
V4 	F4  

m/min 	kp 

86,4 5510 170 2965 2965 341 1615 669 870 
81,3 7520 160 4110 4050 321 2210 630 1170 
76,2 8160 150 4395 4395 301 2390 590 1270 
71,2 8410 140 4700 4530 281 2470 551 1310 
66,1 8600 130 4635 4635 261 2525 512 1340 
61,0 8970 120 4765 4830 241 2630 472 1400 

55,9 9470 110 5040 5100 221 2775 433 1475 
50,8 10210 100 5710 5500 201 2990 394 1590 
45,7 11080 90 5830 5970 181 3250 354 1725 
40,7 12130 80 6660 6530 161 3550 315 1890 
35,6 13250 70 7170 7140 140 3890 275 2065 
30,4 60 7840 7750 120 4220 236 2240 
25,4 50 8250 8400 100 4570 197 2430 
20,3 40 9130 9060 80 4930 157 2620 
15,2 30 9490 9650 60 5250 118 2790 
10,2 20 10120 10100 40 5500 79 2920 
5,1 10 10400 10400 20 5660 39 3010 
0 0 10520 10520 0 5780 0 3040 

V = 3 ' °3 xV2 =0,508xV2 
 1 	5,96 

v 3 ='xV2 =2,O07xV2  

	

F = 5,96 	0,83 x F = 1,855 x 1 	3,03 	0,88 	2 

	

F = 1,51 	0,96 3 303x088=0,544xF3 

- 3,03 	 ____ 	____ V4. - 077 x V2  = 3,94 x V2 	F - 0,77 	1,00 

	

4 - 3,03 	
0,88 = 0,289 x F4  

F2  = mitatut voima-arvot 2-vaihteella 

= "korjatun" käyrän arvot 
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Liite 6.4 

LOKOMO AH - 160 PS (DS 11 moottorilla) 

= arvioitu suhteellinen 
mekaaninen "hyötysuhde" 

5,96 = 	0,75 

3,03 = 	0,865 

1,51 = 	0,95 
0,77 = 	1,00 
16,0 

Välitykset 1 vaihde 

2 

3 
4 	1t 

perä 

1 vaihde 
V 1 	F1  

m/min 	kp 

2 vaihde 
V2 	F2 ' 	F2  

m/min 	kp 	kp 

3 vaihde 
V3  

m/min 	kp 

4 vaihde 
V4 	F 

ui/min 	kp 

101,6 3980 200 2330 2330 401 1275 787 685 
96,6 6315 190 3630 3700 381 2010 747 1090 

91,5 8225 180 4820 4820 361 2640 708 1415 

86,4 9560 170 5640 5600 341 3060 669 
81,3 9890 160 5820 5800 321 3170 630 1705 
76,2 10090 150 5910 5910 301 3230 590 

71,1 10320 140 6075 6050 281 3310 551 1780 
66,0 10540 130 - 6200 261 3390 512 
60,9 10920 120 - 6400 241 3500 472 1885 

55,9 11470 110 6725 6725 221 3680 433 
50,8 11980 100 6915 7030 201 3850 394 2070 

45,7 12790 90 7530 7500 181 4100 354 
40,6 13730 80 8060 8060 161 4400 315 2370 

35,5 70 8620 8620 140 4710 275 
30,5 60 9600 9350 120 5110 236 2750 

25,4 50 9960 10010 100 5475 197 
20,3 40 10390 10630 80 5810 157 3130 
15,3 30 11230 11190 60 6110 118 
10,2 20 11590 11590 40 6340 79 3410 

5,1 10 11890 11880 20 6500 39 3490 
0 0 11930 11950 0 6540 0 3520 

V = 3 ' 03 xV2 =0,508V2 
 1 	5,96 

v = 3,03 = 2,007 V2 
 3 	1,51 

	

F = 5,96 	0,750 
1 	3,03 	

0,865 = 1,706 F2  

F 	1,51 	0,95 = 0,547 F 2  
3 	3,03 	0,865 

	

v = 3,03 	v 	 - 0,77 x 1,00 = 0,294 F 2  
4 	0,77 	2 = 	

V2 	F4 	
3,03 	0,865 

F2  = mitatut voima-arvot 2-vaihteella 

F2  = "korjatun" käyrän arvot 
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Li 1LE B 

Tiehöylien käyttötuntijakautuifla tärkeimpien töiden osalta. 

Kesällä 1972 suoritetun tiedusteluri perusteella on 
karkea käyttö tuntijakauturna seuraava: 

Talvityöt 47,9 % 
Kesätyöt 43,1 % 
Erikoistyöt 9,0 % 

Talvityöt 
Talvityöt käsittävät 

1. Lumen poiston ajoradalta 
2. Sohjon poiston ajoradalta 
3. Polanteen höylLiyksen 
4. Muut talvityöt 

- vailinleikkaus 
- sohjo-oja 

risteystyö 

Kunriossapitoalueittain jakautuma edellisessi. on 
seuraava: 

A B C 

1. 25 20 15 
2.  25 15 10 
3.  40 55 65 
4.  10 10 10 	% 

Kesätyöt käsittävät 
1. Taar.ushöyläys 
2. Nuokkaus ja muotoileva höyJ.äys 
3. Erikoistyöt 

- ojitus 
- niitto 
- ö-repiminen 

Kunnosaapit.oalueittain jakauturna eUullisessLi on 
seuraava: 

A 13 C 

1. 50 60 70 
2. 30 30 25 
3. 20 10 5 

U . R. 



LIITO c 
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LIITE D 

RUOTSIN TIELAITOKSEN HÖYLIEN KOKOLUOKKAKEHITYS 

Ote tutkimuksesta "70—talets vghyve1" 

Q 
0 

VIKT ITON 

NV170 
16 - 

14 	___ ___ 

12- 	 NV55PANTERVoV 

10- 	 NV53 _____ 

8- 

6 -- 
	JU_CAT 212 

\'ÄGBITAREN II 
-- =1 

4. 

2- 

1940 	1950 	1960 	1970 	1980 



C - 2 334 in ,, 4/1/22 P5 

6 23) mm, 41//6ÖP5 

3/! /) )1i!? 

LIITL L 

7?eha' 1/ien 

rus ci &i 	(,'r) !c- 
kIJ. 

1(45 L 	.J Cm] 3CflflO ^ 5(2 

____- 9 * 

) 80 5t0'i 
h1,g 

60 1,'/3 
k5 3,2 

3Ö 2,55 . -___ 

-- - 5a_ 9 
5,32 

;x0 ___ 

60 'i,g 
ZI5 3,2 

3o 2,?0 ___ ___ 

5M 
809g .. 

?0 5,1 A 
' 

60 5,/? 
//5 1,22 

30 2,9J 
90 6? 

'- go ______ 

0 5,33 

30 2,93 

-.1 

«.J"k'J .'rt,&A 
	

JWka,tu 



c= 250mm, AH/22P5 
C 2500 mm 4H/60 P5 

! pi/en ulkopuolelle 

LIITE 1 

1 	77eJ4/i'er 

Vargis- a ma Saw'in I-
ve4/s k/J. 

iL4 L°J Cm] L rn7 
9a 5," 1/,33 

J 10 5t ,f _____ 

7a •',go _____ 

60 - 1?Y13 3,96 

1 'i5 3,62 339 
30 2,55 2,56 • _____ 

i'90 5,'iÖ Ji,62 
M. 

10 5,32 -/,2 

0,1/Sra 
, 5o 

60 i11g 11,21 
'.- 	-t 1fS 3,'2 3,59 

30 2?Q 2,70 ' 	- _____ 

-\ c, ',9O 
3/ 

80 5;g8 171,2.9 4 	.- 
: ?0 36I 11,72 

60 5,1? _____ c: 

'•/5-  "122 3,70 
___ 30,9 -—,—— 

90 3:6? 11,60 3/ 
9Ø 55J ___ *s.- 

0,/6 /L1, 70 5, 3 'i'J/ 
' 60 Ji',9f _____ 

45 3,1.9 
- 

___ 2,93 28 

'.4 

tj 
	 Jukaisu £ 

LOKOMON TEHIAAT 



L11TE G 
TIEHÖYLÄN KÄÄNTYVÄ TYÖNTÖTERÄ 	 52883 
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1.0 	Yleistä 

	

.1 . 	Tiehöylan käirityvä työntöteri on ruuviliitoksella liitetty tiehöykin etulevyyn. 

	

.2 	Nosto kuljetusasentoon ja lasku työasentoon tapahtuu hydrautisesti chjaarnosta. 

	

.3 	Auratiskulman sätö oikealle ja vasemmalle tapahtuu hydraulisesti ohjaarnosta. 

	

.4 	Hydrauliikan liitänti peruskoneen hydrauliikkaan tapahtuu pikaliittimiliä. 

	

2.0 	Kääntyyän_työntöterän_teknilline_eritteiy 

	

.1 	Työleveys 2730 mm. 

	

.2 	Työkorkeus 970 mm. 

	

.3 	Leikkuuterän kolitisuora etäisyys pyöristä 1250 mm 14" renkailla ja 1300 mm 
13" rcnkailla. 

	

.4 	Suurin leikkuusyvyys 250 mm. 

	

.5 	Suurin maavara 615 mm. 

	

.6 	Aurauskulma oikealle = vasemmalle = 900 - 700 (200). 

	

.7 	Kokonaispaino 1100 kg. 

	

3.0 	Kiäy'jöntötetän varusteet 

.1 	1 kpl leikkuuterä. 

.2 	10 kpl lukkoruuvi. 

.3 	2 kpl hydr. 	työsylinteri, 	flOstO5yiiflfCri 	lukkoventtiilillä 	varustettu. 

.4 	4 kpl pikaliitin 	letkuincn 	ja 	liittimineen. 

.5 	8 lqit kiinnitysruuvi. 
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4.0 	yttö 

.1.0 Kesällä 

.1 l(äytetään karkeaan tasoitustyöhön penko ii la. 

.2 Pohjien tasoitukseen ja kasojen levitykseen. 

.2.0 Talvella 

.1 Molemminpuoliseen lumen auraukseeri. 

.2 Paakkuuntuneiden tienreunojen avaamiseen. 

.3 \'hteiskäytössä lumisiiven tai teränjatkeen kanssa tienreunojen 
levittämiseen ja aurausvallieii niadaltamiseen. 
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LIITE H 

SIVUAURA ARR SVH 

/ 

1 1 



LIITE 1 

TERANJATKE, L 1720 mm 	 52882 
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1.0 Yleistä 

	

.1 	Teränjatke on kiinnitetty terälevyn sivuterän pcikaUe oikealle puolcl!e. 

	

2 	Teränjatkeen säätö tapahtuu terätevyn säätömekanismitta. 

	

.3 	Kuljetusaennossa teränjatke on käännettynä oikean pyörän yläpuolc!!e. 

	

2.0 	Tejjatkeen tenfflinencrit 

	

.1 	Tehollinen pituus 1720 mm. 

	

.2 	Kokonaispituus 19S8 mm. 

	

.3 	Tyven korkeus = terä!evyn korkeus. 

	

.4 	Kärjen kerkis n. i00 mm. 

	

•b 	Kokonaisp3inO 170 kg. 

	

3.0 	Tcränjalkeenvet 

	

.1 	1 kpl taaLerä. 

	

.2 	2 kpl vastinruuvi. 

	

.3 	14 kpl lukkoruuvi. 

	

4.0 	Käyttö 

	

.1.0 	Kesällä 

	

.1 	Työleveyden lisäämiseksi kestopääHystepohjia tasattaessa. 

2. Luiskien tisamisen. 
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4.2.0 Talvella 

.1 Lumen poistoon ajoväyliltä. 

.2 Aurausvallien madaltaminen. 

.3 Yhteiskiyttö kääntyvän työterän kanssa. 
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LIITE 3.1 
TIEHÖYLÄN LUMISIIPI 	 52884 
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1.0 	Yleistä 

	

.1 	Tiohöylän lumisiipi on kiinnitetty terälevyn oikeaan päähän sivuterän pikUe 
ruuvoilla. 

	

.2 	Lumisiiven säätä iyöcsennossa tapahtuu terälevyn säätörnekanismilla. 

	

.3 	Kuljetusasennossa lumisiipi on käännettynä oikean pyörän yläpuolelle. 

	

2.0 	Lumisiiven teknillinen eritcly 

	

1 	Lurnisiiven tehollinen pituus 1700 mm. 

	

.2 	Lumisiiven kokonaispituus 2100 mm. 

	

.3 	Lumisiiven tyvenkorkeus 	teiälevyn korkeus. 

	

.4 	Lumisiiven kärkikoikeus = 1500 mm. 

	

.5 	Lumisiiven paino 235 kg. 
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3.0 	Lumisiiven varusteet 

	

.1 	1 kpl hammastera. 

	

.2 	2 kpl vastinruuvi. 

	

.3 	5 kpl lumisiiven kiinnityslukkoruuvi. 

	

.4 	12 kpl hammasterän kiinnityslukkoruuvi. 

	

4.0 	Käyttä_ 

	

1 	Lurnisiipeä käytetään ajoväylien puhdistamiseen lumesta. Suuren työlcveytensä 

ansiosta saadaan alokerralla puhdistettua toinen puoli tiestä. 

	

.2 	Kapeaksi muodosluneitten ajoväylein leventämiseen. 

	

.3 	Aurausvallien siirtämiseen ja madattamiseen. 

	

.4 	Käyttö voi olla itsenäistä tai yhdistottyä lumiauran tai kääntyväii tyntöteräu 

toimintaan. 
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PAALLYSTEMASSAN 
LEVITYSLAITE 

LIITF 	1. 

PM-420 

Toimintaselostus 
1. Levityslaite kiinnitetään tiehöylään 

2. Laite soveltuu seuraaviin työmenetelmiin: 

- soveltuu pääl lystemassojen levitykseen 

- päällysteessä olevien painumien ja 
unen tasoitukseen 

KY LEHTOSEN KONEPAJA 
32810 Iipahjii puh. 939-624.00 

VLISYM E: YIEI UI(EM N IJ ifl II Efd 
KIJ 11 N0SSlIr0 I(ON E IY 
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TEKNISET TIEDOT: 
Laitteen pituus = 2900 mm 

leveys 	2910 mm 
paino 	= 1300 kg 
tilavuus = 2,5 m 3  

Massan paksuuden ja leveyden säätö hydraulisesti säädettä-
villä pohja- ja sektoriluukuilla. 
2 kpl kumirenkaita. 
Painesylinterit kromatut varustettuina pallonivelillä. 

KY LEHTOSEN KONEPAJA 
3UIO Ioipohji puh. 939-620O 

V*LIST 	E: YIEII RKEN NUS i YlEN 
KUNN0SSflllY01(011EIY 

L. 	pioo - L.rtk 
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3800  H Tiehöylasovitteinen 

Peräharja 

Suunniteltu ensi sijassa päällystettyjen 
teiden talviharjausta varten 

3800 H peräharja työasennossa 
kiinnitettynä tiehöylään, 

. 	..... karheenlevittajan paikalle 



» 

3800 H:n toiminta: 
Pyörintä tapahtuu hydraulimoottorin avulla, joka saa käyttövoimansa tiehöylän moottorin kampiakselille 
kiinnitetystä irroituskytkimellä varustetusta pumpusta. Harjan lasku työasentoon tapahtuu karheentevittäjän 
hydrauliikan avulla, samoin nosto kuljetusasentoon. Kuljetusleveyden pienentämiseksi harja on keskeltä 
niveltyvä kuvan osoittamalla tavalla. Molemmissa ääriasennoissa on automaattinen lukitus. Kaikki harjan 
hallintavivut ovat kuljettajan istuimelta helposti säädettävissä. Harjan irroitus ja kiinnitys tapahtuu samoin 
kuin karheenlevittäjänkin. 

TEKNILLISET 
TIEDOT: 
- Harjaosan pituus 3800 mm 

- Harjauskulma 300 

- Harjauskiekon 0 600 mm 

—Työleveys 3300 mm 

- Harjan leveys 
työasennossa 3860 mm 

- Harjan leveys kuljetus- 
asennossa 2650 mm 

- Harjasaine teräs tai 
polypropyleeni 

- Harjan pyörimisnopeus 
300-500 r/min. 
pumpun kierrosluvuilla 
1200-2000 r/min. 

—Tehon tarve maksimi 70 hv 

- Harjan paino 950 kg 

- Suurin vääntömomentti 
harjan akselilla 68 kpm 
paineella 175 kp/cm 2 . 

HARJAN KÄYTTÖ JA EDUT 
TALVIOLOSUHTEISSA: 
- Höyläys ja harjaus tapahtuvat samanaikaisesti 
- Höylän terän ja harjan työleveydet ovat yhtäsuuret. 
- Höyläysnopeuden kasvaessa myös harjan pyörimisnopeus kasvaa, joten 

harjausjälki pysyy tasaisena. 
- Höylänterän jälkeen jättämän irtonaisen lumen ja jään harjaus tapahtuu 

välittömästi, joten liikenne ei ehdi sitä levittää eikä tiivistää tienpintaan. 
- Vähentää huomattavasti suolan käyttöä, koska irtonainen lumi ja jää 

saadaan poistetuksi tien pinnasta. 
- Kanden työkoneen sijasta tarvitaan nyt vain yksi työkone. 
- Liikenneturvallisuus paranee, koska tienpintaan muodostuu vähemmän 

lumisohjoa ja tuulilaseja likaavaa suolavettä. 

HARJAN KÄYTTÖ JA EDUT 
KESAOLOSUHTEISSA: 
- Suuren työleveyden ansiosta voidaan koko ajokaista harjata kerralla puh-

taaksi nopeasti, esim. tiehöylän maksimi-nopeudella. 
- Lisää tiehöylän käyttömandollisuuksia kesäalkana. 

Valmistaja: 

T. SYVÄSEN KONEPAJA KY. 
Loimaa. Puh. 923.87 156. 	

Myynti: 

Luttao,ir,o 



LIITE N 

0 ja-aura 
	 TOH-325 

Toimintaselostus 
1. Oja-aura kytketään tiehöylään ( 14 tn.) 

2. Laite soveltuu seuraaviin kunnossapitotehtäviin: 

- kesällä teiden sivuojien aukaisuun sekä 
ojamaiden levitykseen 

- talvella aurausvallien alentamiseen 

- keväällä ojien aukaisuun lumi- ja jää- 
esteistä veden virtauksen tehostamiseksi 

KY LEHTOSEN KONEPAJA 
32810 Iipohju puh. 939-624.00 

VLIST t E: II EN UU(EN NIJ ..J TIEN 
KUKH0SSIIT0K0NEIT 
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TEKNISET TIEDOT: 
Laitteen ulottuvuus = 5900 mm 

korkeus = 900 mm 
paino = 1700 kg 

Perus- ja lisäsiiven toiminta hydraulinen. Työsylinterit saa-
vat voimansa tiehöylästä. 
Painesylinterit kromatut varustettuina palloniveli 1 lä. 
Laitteen toiminta ohjataan tiehöylään ohjaamosta. 
Siipien Ieikkuuterät kulutusterästä. 

KY LEHTOSEN KONEPAJA 
32810 øipohju puh. 939-62.00 

VflLIST E: TIEN UI(ENNLJS J TIEN 
1(0NN0SS1ITOI(ONEIT 

;ttnpanrj L. ut1ak 
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LI1TE Q 

Leikkuuterän kiilapulttikiinnitys 

Uddeholm 

1 = asennuslevy 

2 = kiilapultti 

3 = kiila 

4 = tukilevy 

5 = leikkuuterä 

6 = teräpultti 

7 = 
8 = ernäterä 

(tasaterä) 

16 x 37 mm 

16 x 50 mm 
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TIE- JA VES :[RAKENNuSIJALLITu3 	 LI ITE T 
KP-tutkjmus 
OH.05.6/TH 	 1973-09-17 

ER IDEN J-IÖYLÄTYYPPIEN PERUSKONEPAINOT JA MOOTTOR ITEHOT 

Valmi. ste Paino 
t 

I400ttoriteho 
hv/(r/m2.n) 

Teho/paino 
hv/t 

AH-122 PS 11,6 173 SAE/2400 14,9 

JU-14 Ifl 12,3 150 SAE/2250 12,2 

BN VHK 118 12,3 n. 	150 SAE/1900 12,2 

BM VHK 312 13,2 n. 	175 SAE/2400 13,4 

CAT 14 E P3 13,4 fl. 	150 SAE/2000 11 ; 2 

A-A 3 500 14,8 n. 	180 SAE/2200 12,2 

NORDVEFLK 170 16,5 285 SAE/2200 17,3 

AH-160 15,5 207 SA/220O 13,4 

AH-160 P3 16,1 207 SAE/2200 12,9 

1-160 16,2 285 SAE/2200 17,6 

x) turboandect.0 AH-160 P3 

Y0/AB/JI e/in 
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Tiehöylön trT:ineeo t. 

Verrattaessa eri tiehöyläty'ppeji toisiinsa voidaan teknillisista 
erittelyistä poimia esiin suurelta, joiden vertaileminen keskenään 
voidaan suorittaa suhteellisen helposti ilman mutkikkaita laskutoimi-
tuksia. Töllaisia.ovat esim. kokonaispaino, moottoriteho, kääntösäde 
ja terän ulottuvuusarvot eri asennoissa. Suuri moottoriteho ja suuri 
kokonaispaino luovat edellytykset suurelle suorituskyvylle jo sinänsä, 
kun taas pieni käantösöde kertoo koneen ketteryydestä ahtaissa pai-
koissa jne. 	Kuitenkin nimenomaan tiehöylää ajatellen löytyy hyvin 
tavanomaiselta tuntuvia suurelta, joiden vertaarninen keskenään ei 
olekaan enää aivan yksinkertaista. Tällaisia ovat: i) etuakselipaino, 
2) taka-akselipaino, 3) akseliväli ja 4) terän asema esimerkiksi etu- 
akseliin nähden sekä 5) ns. teräpaine. 

Teriipaine on useissa kielissä vakiintunut ilmaisu, vaikka onkin vir-
heellinen, sillä kysymyksessä on pystysuora terävoima, siis se voima 
jolla koko terän leikkuusärmää painetaan maata vasten eikä suinkaan 
mikään pintapaineeri arvo. Teräpaineen määrityksestä ei ole olemassa 
normeja, mutta melko yleisesti ymmärretään teräpaineella sitä voimaa 
joka syntyy terän leikkuusärmään silloin kun tiehöylän etupyörät 
nostetaan terän avulla irti maasta, ts. suurinta pystysuOraa voimaa, 
joka saadaan terän ja maanpinnan välille syntymään. Työskentely-- 
olosuhteissa ei näin suurta teräpainetta voi esiintyä ainakaan jatku-
vasti, koska ohjattavuutta ei tällöin enää ole. Hetkellisesti voi 
teräpaine saavuttaa eu, arvos huomattavasti suurernpiakin iskumsisia 
kuormi tushuippuja. 
Suuri teräpaineen arvo ei insk kerro suuresta sisori tuskyvystä 
verrattaessa semaan koko- ja teholuokkaan kuuluvia tiehöyliä keskeniiin. 
Teräpaineen arvoa voidaan suurentaa siirtämäilii terää höylän paino-
pistettä kohti. 	äriarvo on luonnollisesti höylän kokonoispaino, 
jolloin leikkuterä on suoraan koneen painopisteen alapuolella. Tämä 
ei kuitenkaan käytännössä. ole koneen suorituskyvyn kannalta paras 
mandollinen ratkaisu. 
Edellä mainittujen viiden suuren keskinäinen suhde riippuu suuresti 
niistä olosuhteista, joissa höy]ön on tarkoitus työskennellä, eikä 
niitä ole syytä lähteä vertailemaan erikseen vastaaviin toisen höylä-
tyypl-n arvoihin. Em. arvojen optimointi tapahtuu pääasiassa kanden 
suureen avulla, niniittiiin terän leikkusärnään kohdistuvien voimien 
resultantin suuruuden ja suan avulla ja toisaalta maanpinnan ja 
pyörän välisen kitkakertoimen avulla. Nämä suureet määrittelevät jo 
hyvin pitkälle optimaalisen painonjakautuman etu- ja taka-akselille sekä. 
terän sijainnin akseleihin nähden. Kuitenkin on olemassa vielä suuri 
joukko muita seikkoja, jotka vaikuttavat lähinnä terän asemaan. Näitä 
tekijöitä voitaisiin ehkä nimittää yhteiselläl nimellä stabiliteetti-
kysymykset, joita tässä ei ole tarkoitus laajemmin käsitellä. 

Optimaalinen teräi:aineen arvo on lyhyesti sanoen sellainen, että sillä 
leikkuuterä. pystyy tunkeutumaan juuri niin syvälle maan sisään, että 
höylän vetovolma ri.ittää juuri ja juuri pitämään koneen liikkeessä jo 
etupyörillä on vielä niin paljon kuormaa, että ohjattavuus nipin napin 
säilyy. Sekä suurempi että pienempi teräpainoen arvo heikentää suon--
tuskykyä. Suurempi teräpaineen arvo edellyttää, että terää on siirretty 
taka-akseli in päin (vain jos taka-akselipaino on suurempi kuin etuakse-
lipaino), jolloinka vetokyky loppuu aikaisemmin kuin ohjatt.avuus terää 
painettaessa maahan. Pienempi teräpaineen arvo taas aiheuttaa ohjatta-
vuuden menetyksen ennen vetokyvyn loppumista. Kummassakaan tapauksessa 
ei isi ttecn kokonai spninon suomia rrandolli RlIiskS i a käytetä täysin hyö-
dyksi 	1 .i€hd;'] 	0!. siis 	uusslteJ tav 	t et t1/ihir OlO5UäteSi in 	jotta 
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max. suorituskyky saavutettaisiin. Suomessa olosuhteet vaihtelevat 
kuitenkin suuresti vuodenajasta riippuen, joten komproinissiratkaj-
suun on pakko tyytyä myöskin teräpaineen osalta ja käytännön kokemuk-
sun joudutaan turvautumaan suuressa määrin. 

22.11.72 	A. Berg/vr 
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1 • "POWER SHIFT" TARKOITTAA VAIHTAMISTA KATKAISEMATTA VOIMANSIIRTOYHTEYTTÄ MOOT-

TORIN JA VETÄVIEN PYÖRIEN VÄLILLÄ. TÄMÄN SAAVUTTAMISEKSI ON JOKAISELLA VAIH-

TEELLA OLTAVA OMA KYTKIMErSÄ. "PÄÄLLÄ" OLEVA KYTKIN AUKEAA TOISTA KyTKETrÄE 

SÄ.TÄTÄ VA TAEISL. EIVÄT VOIMANSIIRTOELIMET KESTÄ ILMAN VAIMENTAVAA ELINTÄ. 

2. VAIMENTAVANA ELiT ON MOMENTINMUUNNIN EDULLINEN, KOSKA PAITSI ETTÄ NESTE 

ON HYVÄ VAIMENNIN, SEN OMAT PYÖRIVÄT MASSAT OVAT PIENIÄ EIVÄTKÄ SITEN ITSE 

AIHEuTA VUNTÖVÄRÄiTELYJÄ. LISÄKSI MOMENTINMUUNTIMEN OMINAI StJUKSIIN KUULUU 

SE, ETTÄ MOOTTORIA EI VOI YLIKUORMITTAA JA SE, ETTÄ EU AVULLA MOOTTORtN MC-

MENTTI TARPEEN VAATIESSA MONINKERTAI STUU. 

3. MOMENTTIA MUUTTAVANA ELIMENÄ ON JOHTOPY5EÄ, JOKA SiJAITSEE SAtIANKESKEISENÄ 

PUMPPiJ-JA TURPIINIPYÖRIEN KANSSA. SEN TEHTÄVÄNÄ ON OHJATA TURPIINIPYÖRÄSTÄ 

PALAAVA NESTE JOHTOSIIPIENSÄ AVULLA OIKEASSA SUUNNASSA TAKAISIN PUMPPtJPYÖ-

RN SIIPIIN. JOHTOPYÖRÄ ON ASENNETTU KIINTEÄKSI AINAKIN MOMENTINMUUNTIMEN 

KI ERTO SUUNTAAN. 
MOOTTORI PYÖRITTÄÄ KESKIPAKOPUMPUN SIIPIPYÖRÄÄ MUI S'flJTTAVAA PUMPPtJPYÖEÄ, 

JONKA NOPJS JA MOMENTTI SITEN OVAT AINA SAMAT KUIN MOOTTOIUN. SEN VAIHTEIS-

TOA PYÖRITTÄVÄÄN TURPIINIPYÖRÄÄN PUMPPUAMA NESTE PYRKII SAAMAAN TURPIIUIPYÖ-

RÄN PYÖRIMÄÄN ULKOISEN KUORMITUKSEN AIHEUTTAMAA NOMENTTIA VASTAAN. KOSKA 

PUMPPUPYÖRÄN MOME1TTI ON LÄHES VAKIO ELI SAMA KUIN MOOTTORIN MOMENTTI, or 

SIITÄ TU1PIINIPYÖRÄÄN SIIRTYVÄ MOMENTTI MYÖS LÄHES VAKIO JA HÄvIÖIDEN VER 

RN MOOTTORIN MOMENTTIA PIENEMPI. SITEN VAIN JOHTCPYÖRÄLL VOI OLLA MCMENT-

Tlk MUUTTAVA VAIKUTUS. TÄMÄ ON SELITETTÄVISSÄ SITEN, ETTÄ ru PIINIPYÖTÄN ELI 

TOI SIOMOMENTIN MUUTTUESSA MYÖS JOHTOPYÖ RÄN MOMENTTI WUTTUU. 

TOI SIOMOMENTIN KASVAESSA KUORMITUKSEN KASVAESSA KASVAA MYÖS JOTOPYÖE.N MO 

MENTTI. TÄLLÖIN OVAT PUMPPUPYÖRÄN ELI ENSIÖMOMENTTI JA JOETOPYÖRÄN NOMENTTI 

SAMANSUUNTAISIA. MEKkNIIKAN LAKIEN MUKAAN ON TASAPAINON VALLITTAVA JA SITEN 

ON TOI SIOMOMENTTI YHTÄSUURI K:: 	 ccTTi ITN E::UTIT YITUT 

JA NIILLE VA STAKKAI SSUUNTAIN: 

SUURIN TOI SICMOMENTTI SAADAkN uJUEI TEN OLLE: »A JIN UU RI )  E TÄ i:ci s1O 

PUOLI PYSÄHTYY. KUOR1I'mKszN PIENETESSÄ LISÄÄNTYY TOISIOKIERROSLUKU JA TOI 

SIOMOMENTTI PIENENEE. TOI SIOKIERRO SLUVIJN LÄuETESa ENSIÖKIERRO SLUKUA PUTOAA 

JOHTOPYÖRÄN MOMENTTI NOLLAAN JA SITEN EfSIÖ- JA TOISIOMONENTIT OVAT YHTÄOfJ'J-

E.ET iiUTT VASTAKKAISSUUNTISET, KUOREITUKSEN YRÄ FIENETESSÄ MUUTTUU jOHTO 

PYÖRÄN MOMENTTI NEGATIIVISEKSI ENSIijMOMENTIN SUHTEEN. JOS NYT AmiETAN JOS- 
 
- 

TOPYÖRN PYÖRIÄ VAPAASTI VAST.\UCAISEEN SUUNTAAN TOIMII MCMENTINMUUNNIN iiYD- 

ULISENÄ KYTKIMENÄ HYVÄLtÄ HYÖTYSURTEELLA. JOS TÄTÄ VAPAATA VASTAKKAISEEN 

SUUNTAAN PYÖBINTÄÄ EI SALLITA, MUTJTTU1J JOIiTOPYÖPÄ JALUtUKSI, JOKA ALEN'W 

KJORUITTAMÄTTOMAN MOMENTINMUUTIMEur HYÖTY T':RflEEV V:R L\KTI TI KOKO 	orro 

RITEIO MUUTTUU LÄMMÖKSI. 
LOKOÖ .112 
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TIHYLÄ KUTT. iKOJEL 

Alkeellinen malli vuodelta 1885 
Vain 2 hevosvoimaa. Alkeellisuut-

ta korostaa vielä se, ettei ilmoi-

teta ovatko kyseessä DIN vai SAE 

hevosvoimat 9  

Vaikka pyörien kallistus sivut-

taisluiston ehkäisemiseksi jo turi-

netaankin, nimitys tiehöylä on 

ylellisyyttä tölle hevoskäyttöi-

selle laitteelle, jota kä.ytettiin 

'arryteiden lanaukseen0 
Oikaisu! Vain 2 muulivoimaa. 

4 

4 

1 

Ti ehöylän lai ttee s- 

ta teki vasta oival-

lus sijoittaa ter 

kanden akselin v-

liin0 Nyt ei enä 

tyy&jtty peikki.in 

kuoppien täyttämi-

seen vaan yhtä t.r-

keätä oli tien pi- 

Vuosisadan vaihteen tienoilla siirryttiin 

hevoskäyttöisistä tiehöylistä ruoottorikäyt-

töisiin. Esitetty malli tosin sisältää lä-

hes kaikki nykyaikaiselta tiehöylältä. vaa-

clitut ominaisuudet koneellisesta teränsää-

tösystaemistä ja monipuolisesta lisälaite-

valikoirnasta aina etulokasuojii.n ja ohjaa-

moon nousua helpottavaan askelmaan asti 

ern nostokainpi 

Tern nostoakseli 
Kuitenkin vasta 

3emveion keksirnirin 

teki h.5y1ästi to:ie1-

i.i.sen ti.eh?iy1n 

ira esitt 	nykyaii- 

sen tieh?y1.n 	rt.n- 

tyyppiä.. 	n eviiI 

nyraicalsen.i 

tCCrt vatrfl. 

n1ren 

- 

eikuukiman stkaari 



TIEHÖYLIEN KEHITYS KYMMENVUOSITTAIN 

Paino ja tehoarvot tarkoittavat vuosikymmenen loppa. 

1880 - lana, hevesveto, paino alle it 

1890 - 2-akselinen kev•svetoinen höyla, terä akselien välissä, paino alle it 

1900 - 2-akselinen bensiinimoottorikäyttöinen hcyla, rautapyörät, käsikäyttoi- 

nen terän nosto- ja laskuinekanismi, paino alle 4t, teho alle lOhv 

1910 - sama kuin edellinen, rautapyörät päällystetä.än umpikumeilla, pientä 

painon ja moottoritehon nousua 

1920 - Somi astuu ensimmäisenä roopassa tiehöyliä valmistavien maiden 

joukkoon. Petroolitsoottori ja ilmarenkaat otetaan käyttöön. Ensim-

mäisenä lisälaitteena ilmestyy markkinoille terälevyyn kiinnitettä-

vä repijä. Teho nousee 30hvan ja paino 5-6 tonniin 

1930 - siirtymistä 2-palkkisesta muotorautarungosta 1-palkkirunkoon, petroo-

limoottorista dieseliin ja käsikäyttöisistä teräsäädöistä koneelli-

sun säätöihin 

1940 - vuosikymmenen vaihteessa ns. keskirnootterimalli suosittu, mutta vuo-

sikymmenen vanhetessa paluuta takaisin takamoottorimalliin. Syynä tä-

hän on tandenivedon käyttöönotto. Vuosikymmenen iopissa konstruoitiin 

Suomessa, ensimmäisenä roopassa, tandemvetoinen ja takamoottoriuial-

unen tiehöylä. Tandeinveto, varsinkin ilman taeauspyörästöä, tekee oh- 

jauksesta raskaan ja senvuoksi otetaan käyttöön ohjausta keventävä 

etupyörien koneellinen kallistus. Teräsäädöt, myös teräpöydän pyöri-

tys ja sen sivusiirto koneellistetaan. Lisälaitteita kehitetään. Paino 

nousee 10 tonniin ja teho 100 hv:an 

1950 ajonopeus nousee lähelle 5Okm/h ja ajoturvallisuuden vuoksi otetaan 

käyttöön ohjaustehostin ja kaikkiin takapyöriin vaikuttavat teh3ste-

tut jarrut. Samaa tarkoitusta palvelee tasauspyörästö, joka puoles-

taan tarvitsee lukituslaitteen työolosuhteita varien. Siirtymistä hyd-

raulisiin teräsäätöihin. Terälevyn hyciraulinen sivusiirto kehitetään. 

Lisälaitevalikoima inonipuolistuu.Pairo noin 12t ja teho l6Ohv 

1960 - hydrauliikan jousto eliminoidaan säätösylinterien kylkeen kiinnite-

tyllä lukkoventtiilillä. ja siten hyclrauliikka lisääntyy kaikkia sää-

töjä käsittäväksi. 11yös hydraulinen 'tOrbitrol" ohjaus valtaa alaa."Po-

wer shift" vaihteistot tulevat markkinoille. 16 tonnin painoluokan suo-

sio lisääntyy myös huoltohöyläyksessä. Raskaimmat höylät painavat lähes 

30t ja niiden teho on jopa 450hv 

1970 - "power shift" vaihteisto, "Orbitrol-ohjaus, hydraulinen terälevyri si-

vusiirto, hydraulineri terän leikkuukulman säätö, lukittava tasauspyö-

r.stö 2-piirihydrauliikka itsenäisiä teräsäätöjä varten sekä tehoste-

tut 2-piiri 4-pyöräjarrut ovat vakiarusteita. Ergonomia kaikkine 

kuljettajan terveyttä, mukavuutta ja siten työtehoa lisäävine orninai-

suuksineen on seuraava haaste. 



LOKOMO MOTOR GRADERS 
IN 

CAVALCADE of YEARS 

1 - 

,I.  

1923 - 1939 Manually-operated modeis 

1950 - 1971 Mechanically-operated modeis 

1967 - Hydraulically-operated modeis 

IaAUIIA*! REOL* Jukai,tu 

LOI<OMON TE -TAAT 



Model 1923 - 

Model-1 924 - 26 



4 

Mod 192? 

Ali) •' 

Mudel - 1939 



5 

Model 1950 - 
AH9 

Model —1955 
AH 12 



1955 - 56 
AH 120 

1956 - 58 

AH 90 

- 	 - 



1955 - 57 
AH 60 

41 
- 

1956 - 61 
AH 125 

- - 

- * .- 

-:' 	 - 	-. 

- 
.-- 	 - 



1958 - 59 
AH 65 

. 

1960 - 70 
AH 65 

1 
- 

• '!I 

4 	
L 	

: 



- 	 - 

1961 -70 
AH 121 

9 

1958 - 60 
AH 100 

II 
	 ••;•• :.] 



10 

1958 - 60 

AH 140 

1961 -71 
AH 145 

1 

1• 

9,  

E rL 	___ 

:../ 

.1 

T 
2 	 - 	 - 	 - 



1968 
AH 160 B 

--' 
11 

11 

1967 
AH 160 



12 

1969-70 
AH 122 

1971 - 
AH 122 PS 



13 

1970 - 
AH 160 PS 

1973 
AH 160 B PS 



LIITE Y 

YLEISIMPIEN KOTIMAISTEN HÖYLÄTYYPPIEN 
TEKNISET ERITTELYT 



A r/(iStO/(ap[JO/e 

TEKNILLISET ARVOT JA OMINAISUUDET 

j 	........ 	60 kg 
EtuakseUpaino ............16(0 
Takaakselipairto 	 4500 

Pimtat 
Kokonaispituus 	........... 6300 mm 

leveys 	........... 2100 
Korkeus hytteineen 2700 
Akseliväli 	................ 4700 
Raideleveys edessä 1750 

takana 1750 
Takapyörien vöh tandem-ko- 

telossa 	................ 1206 
Maavara, etuakselisto 480 

tako-akselisto 	. . 350 
Kääntösäde 	.............. 7500 

Tyyppi 	...................Perkins 	4 
Teho, jatkuva/1803 r/nin 	 53 hv 
Huipputeho/2000 r/min . 	 62 
Syhnt. lukumäärä 	 4 

halkaisija ........(4 1%")  107,95 mm 
Iskun pituus ............(4 /") 120,6.5 
Iskutilavuus .............. 4,42 1 
Puristussuhde 	............17,5 1 
Käynnistys ......söhkökäynnistys 	12 V 

Tyyppi .................. 14" R4 BB 

P'nes 	iÖ 
Tilavuus 	................... .10 1 

Tilavuus ................. 2' i 

III eteen .................6,2. . .14,1 km/h 
IV 	,..................13,7. . .30,8 

	

1 taakse ................1,8... 4,1 	,, 
II 	,, 	................7,2. . .16,2 

Edessä 	(170 X 20) 7,00 X 20 
Vonteet edessä .......... 3,75 P X 20 
Takana ................10,00 X 24 
Vonteet takana . .. 8,00 T X 24 S.D.C. 

C'': 

Normaali ..................2,4 X 0,5 rn 
Terän latkeella varustettuna .. 3,0 X 0,5 

Mekooniset, päästökytkin-varmistetut 
Säätäjen lukumäärä ............5 
Terän kääntö (täysin ympäri) .... 360° 

kallistus (max.) ...........80° 
nosto, moanpinnan yläpuo- 
lelle 	....................400 	mm 
suurin uloftuvu..s pyörien 
ulkopuolelle 2,4 m pitkUö 
terällä vorust.............800 
3,0 m pitkällä terällä varust 1400 
sivusiirto, koneellinei .....503 

Tyyppi 	.....................AHL 12 
Piikkien lukumäärä ............. 7 

välimatka ..............180 mm 
Työleveys (max.) ...............100 

r' 

1 eteen .................1,6... 3,6 kmfh 
II 	, ..................3,4. . . 7,8 

Tyyppi .....................AHL 32 
Terän työleveys ................2103 mm 

korkeus 	.................700 



Lcomo 	65 iyn tekfflii3t tiedot: 
Paino (lkirnj: 	 Nopcudet: kierros!uvuilla. 900• .2000 r/min 	 Koneelliset säätötiikkeet: 

7600 kg 
2300 

Tcz'-r.kepaino 	.........................5500 . 
Pc. isko:e 	...............................7300 

Koncsptuus 	............................ 6700 mm 
Kckrs!evcy 	............................ 2000 

ohjnmoincen 	...................... 2729 
4700 

rzdccveys 	cdcssä 	........................ 1730 
takana 	........................ 1800 	• 

Takoyöricn vk tandem-kotelossa 	............ 1225 
Mnavaa. 	ctunkscflsto 	...................... 630 

ta<a-kseksto 	...................... 300 
K0äntLiäze 	................................ 9400 

Moottori: ilmoäähd. 4.ta'nt. diesel 

Tyyppi ................................reut: F6L 612 
Tcho 2000 r/min ......................72 hv (DIN) 
syI:tt. !rr.ärä 	........................ 6 

- 	hkiiia 	........................ 95 mm 
ik:n riuI:s ..............................120 

5.11 1 
20,5:1 

Kynnktys ..............sähkökäyrinistys 	24 V 

eteen 

ii! 
iv 

taakse 

1.8.'. 4,0 km/h 
3.8'. 8,7 
7,7...j57 

154..300 
2,0•'• 4.6 
8,1.•18,0 

Runkopalkki: 

Rakenne 	........................... Koteto 
Ukomitat 	..........................205X2C5 mm 
Paino 	.............................. 100 kg/m 

Renkaat: 

Edessä Ja takana ..................10.00 X 24 
Vanteet ..........................8.00 T X 24 S.D.0 

Jarrut: 

Jalkajarru ..................Hydraulinen, neljään teka' 
pyörään vaikuttava 

Pinta-ala: 
!a<aiarru 	..................2320 cm 2  
P','säkölntijarru 	.............Mekaaninen levyjarru 

Teräteli: 

Mekaaniset päästökytkin-varmistetut 
Säätökoneistoja 	............................5 
Terän kääntö täysIn ympäri) ................360 0  

ka!lstus 	(nx.) 	........................30 0  
• 	nosto maanpinnan yläpuolelle ..........530 mm 
• 	suurin ulottuvuus pyörlen ulkopuolelle 

2,4 m terä ........................750 
3.Om 	• 	........................ 1300 

• 	sivusiirto, lIrfan hydr. sylint...........500 

Öhjaus: 
Ohjausvaihde ....................hydr. ohjistehostln 

Repijä: 

Tyyppi....................................AHL 12 
Paino säätökorieistolneen .....................300 kg 
Piikkien lukumäärä ..........................5 

• 	välimatka ........................... 180 mm 
Työleveys (max.) 	.......................... 720 

Työntöterä: 

Tyyppi....................................AHI 32 
Paino säätökoneistoineen .....................370 kg 
Terän työleveys ............................2100 mm 

• 	korkeus ..............................700 

Raaka-aine 	..........................Erikoisteräsvalu 
Kiinnitys runkoon .................... Pallonivel 
Teräpöydän läpimitta ................ 1200 mm 
Pystysuoran teräkulmon asentoja 	 14 
Hydr. terän Sivusiirto ................ Lisälaite 

Terä: (pituus X korkeus) 

Normaali 	................................ 2,4 X 0.5 m 
Terän jatkeella varustettuna ..............3,0 X 0,5 m 

Toimitusajat sekä hinta- Ja tekniiilset tiedot saatte mieli-
hyvin joko piiriedustajiltamme tai suoraan tlekonemyyn-
nistä, Tamperc' puh. 28 120, telex lokomo 22-133. 

Oikeus muutkiln pidötetään. 

'': kifiva yksiievyinen 

14 r4 88 

Pottoanesäiiö: 

Tilovuus 	....................................115 1 

:, 	1 
636— 500--HK 



A rklstokapp a/e 

4S\ flJ- 
//=3 LflJ 	) 

TEKNILLISET ARVOT JA OMINAISUUDET 

P:', i!rnn t! 	(l;n. 

Kokonaispaino ...........9200 kg 
Etuakselipoino ............2700 
Taka-akselipaino 	 6500 

III eteen ................. 5,6... 9,4 km/h 
IV 	,..................7,8.. .13,0 
V 	,..................12,3. 	.20,5 

VI 	, ..................18,9. . .3L6 	, 

	

1 taakse ................ 2.5. 	. 4,1 
II 	..................8,3. . .13,8 

Kokonaispituus ........... 
leveys ........... 

Korkeus hytteineen ........ 
Akseliväli ................ 
Raideleveys edessä ....... 

takana ....... 
Takapyörien väli landem-ko- 

telossa ................ 
Maavara, etuakselisto ..... 

taka-akselisto 
Kääntösäde .............. 

Edessä ........(270 X20) 11,00X20 
Vanteet edessä ..........6,00 T X 20 
Takana ................12,00 X 24 
Vanteet takana . .. 8,03 T X 24 S.D.C. 

1336 ,, 
545 ,, 	eru 	pituus x 
320 « 	Normaali .................3,0 X 0,6 rn asoo 	Terän jatkeella varustettuna .. 3,6 X 0,6 

4t1ui 
I1:k. 

Tyyppi 	..................Perkins R6 
Teho, jatkuva/2003 r/rnin 	.. 75 liv 
Huipputeho/2503 r/min 	.... 104 
Syflnt. lukumäärä 6 

hatkalsija 	.......... 
Iskun 

(4") 101,6 mm 
pituus 	............. 1/2") (4 	114,3 

Iskutilavuus 	................ 5,56 1 
Puristussuhde 	............ 17,5 	1 
Köynriistys 	......söhkökäynnistys 	24 V 

', 

Tyyppi .................. 16" R5 88 

t4;ocnesoIo 
Tilavuus ................. 70 1 

Tilavuus ................. 

: .'..;. J_j 	/:: 

l eteen .................2,3... 3,9 km/h 
II 	...................3,7. . . 	6,1 

Mekaoniset, päästökyikin-varmistetu 
Säätöjen 	lukumäärä 	............ 7 
Terän kääntö (täysin ympäri) 	.... 360° 

kollislus 	(max.) 	........... 90° 
nosto maonpinnon yläpuo- 
lelle 	..................... 450 mm 
suurin ulottuvuus pyörien 
ulkopuolell3 	3,0 	m 	pitkällä 
teräUä varust............. 1300 
3,6 m pitköUö terällä vorusi 1900 
sivusiirto, 	koneellinen 	..... 600 

Tyyppi 	.....................AH 	13 
Piikken lukumäärä .............11 

välimatka ..............160 mm 
Työleveys (max.) ...............1600 

Tyyppi .....................AHL 33 
Terän työ! eveys ................2520 mm 

korkeus 	.................910 

iT:.: 



rkLs lo kc ppci te 

TIRÄSKARHU r 	t 	t; 	 •- 
;.. 	 r 	, ', 

	

,Y. t; 	1 
Teknilliset arvot ja ominaisuudet 

Paino (likim.): 

Ajokunnossa (repijä+työritöterä) .....................11300 kg 
Kokonaispaino 	.............................................9700 » 
Eluakselipcuno 	.............................................2800 » 
Tako-akselipaino 	.......................................... 6900 » 

Rer.!'aat: 

Edessä jo tokan 
Vonteet 

J orrut: 

12.00 x 24 12 p!y 
8.00 T x 24 S,D.C. 

Päämitcit: 

Kokonoispituus 	............................................. 7600 mm 
Kokonaisicveys 	............................................. 2250 » 
Korkeus 	hytteineen 	....................................... 2800 » 
Akseliväli 	...................................................... 5700 » 
Raideleveys 	edessä 	....................................... 1900 » 

» 	takana 	....................................... 1850 » 
Takapyörien 	väli 	tondem-kotelosso 	.................. 1336 » 
Maavaro, 	etuakselisto 	.................................... 605 » 

» 	taka-akselisto 	................................. 320 » 
Kääntösäcje 	................................................... 8500 » 

Mootiori: ilmojäand. 4-tciht. diesel 

Tyyppi .......................................Deutz A6L 	614 
Teho, jotkuva/2000 r,min ..............................100 	hv 
Huipputeho 	/2000 r/min ..............................110 	» 
Sylint. lukumäärä 	.......................................V-6 

» holkoisija ..........................................110 mm 
Iskunpituus ..................................................» 
Iskutifavuus ................................................7,98 1 
Puristussutde 	.............................................17,8:1 
Käynristys ....................................söhkökäynnistys 24 V 

Kytkin: kuiva yksilevyinen 

Tyyppi...................................................... 16 	P3 BB 

PoIftooinesdiiö: 

Tilavuus...................................................... 220 

Nopeudet: kierrosluvuillci 1200...2000 r.r.iin 

1 	eteen 	.............................................23... 3, 	: 
II» 	............................................. 3,7... 6,1 	» 
III» 	.............................................56,.. 9,4 	» 
IV..............................................7,8...13,P 
V 	» 	.............................................12,3...20,. 	» 
VI» 	.............................................18,9.31,6 	» 
1 taakse ............................................. 2.5... 4,1 	» 
II» 	.............................................8,3...13,8 	» 

Rwkop&kki: 

Rakenne .......................................Yksipolkkinen kotelo 
Ulkornitut 	...........................................255 x 255 mm 
Paln3...............................................14.5 	kgmn 
Rackc-ane 	..........................................Erikosr;svau 

Jalkojorru ................... 	Hydrnulinen, jorrukilvet 

Jorruhihnojen yht. pinta-aio 
Pysäkäintijorru ................... 	Mekuaninen kardoanijorru 

neljässä tokapyärässä 

jaikajcirrur kengissä ..... 	 2320 cm5  
pysäkäintijar-run » 	 150 » 

TeriteIi: 

Roako-oine .......................................... Erikoisteräsvclu 
Kinnitys runkoon 	.......................................PctionivI 
Teräpöycläri äpimitta 	....................................1500 mm 
Pystysuoron teräkuirnan asentojo .....................10 
Hydr.tercn sivusiirto .......................................Listatc 

Terö: (pituus < leveys) 

Normaali 	................................................3,0 	< 0,6 m 
Terän jotke!ks vorusicttunc ........................3.6 x 0.6 ,, 

KoneelIise siätöiiikLeJ: 

Mekoon:set putökytkin-vcrmsfeut 
Säätäjen 	lu,mcrä 	................................. 7 
Terän 	käär.tu 	(uysin 	ympäri) 	.................. 3600  

» 	kallistus 	(mcx.) 	.............................. 90' 
» 	nosto n:aonpinnan yläpuolelle 450 mm 
» 	Suurin ukMuvuus pyörien 

ulkopuotelie, 	3.0 	m 	terä 	.................. 1300 	» 
3,6m 	» 	.................. 1900 	» 

» 	sivusiirto, 	ilman 	hydr.sylirt................ 600 	» 

Ohjausci: 

Ohjauskierukka ...........................Ruuvi ja rulci-tyypDi 
.......................................Lisö:ote 

Repijä: 

Tyyppi...................................................AHL 13 
Paino säätäkori,toineen ...........................500 kg 
riikkien lulumädrä 	.................................11 

	

» 	välimcka ....................................160 mm 
Täieveys (rnx.) .......................................1600 	n 

Työntöterd: 

Tyyppi...................................................AHL 33 
Paino säät 	cr 	aineen ...........................720 kg 
Terän IyäIcv,s 	....................................... 2526 m 

	

» 	. 	korkeus ..........................................910 	» 

1 	- .-,-»'-.--•' '-'-- -, - . -.. .'- . -. .,'.- ........ - 

1 	 (._ / 



J a r r ti t: 

Jaikajarru 	......................... 

Mll .13 

uneen........................................................500 k. 
11 

160 mi 
1600 

Työntöterä 

Pyköintjarru ................... 
Pint3 ti: 
jaIkajrru 
pyuäkäintijarru 

Re pij: 
Tyyppi 	.................. 
Paloo säätäkanefst 

iiydroullnen, neljään taka• 	 Piikkien lukumäärä 
pyörään vaikuttava 	 välimatka 
Mekaaninen levyjarru 	 Työleveys (max.) 

2320 cmo 
600 - 

0eu 	A6L 714 
juv/23CD 	r/nin 	.................................... 113 h 

l..r :.t.:u 	/2003 	Irnin 	........................................ 125 	- 
s);.r.t. 	:Lnsärä 	........................................................ V.S 

hIs;ja 	........................................................ 120 min 
tus................................................................ 140 

9,50 	1 
Prstuuhde............................................................ 19,2:1 
YY5 	........................................skikäynnlstys 24 V 

Lokomo AH 121 tiLöyIän tekniHiset tiedot: •  
Paino (liki m.): 	 - 

12000 l.g 

4200 - 
1600 

P3kafle............................................................................10700 	.. 

Päritat: 

8000 mm 
2490 

K..tu 	ciioneen 	............................................................ 2910 
................................................................................ 5700 

P::ii2rcy$ 	essä 	................................................................ i7o 
2140 	. 

Tk3Ffccn 	vi 	tnm.kctelcssa 	........................................ 1416 
hu:.ra, 	etuäeflsto 	........................................................ 553 	- 

taaaksiisto........................................................ 350 	- 
9700 

i oo tto ri: ii rnajääh d. 4.taht. die s ei  

Nopeud et kle rro siuvuilia 1200•'.2000 r/min 

1 	eteen 	...................................................................2.5... 4,2 km/h 
II.....................................................................4,0... 6,7 
III.....................................................................6,2...10,3 
IV- ....................................................................8,5...14,2 
V .....................................................................13,5...22,6 
VI- ...................................................................20,6...30,0 - 

1 	ta3kse ....................................................................2.7... 	4,5 	- 
II....................................................................9,0...15,0 	- 

Runko p a 1kk': 

Rakenne....................................................................kotelo 
tilkomitat 	....................................................................265x265 mm 
Paino............................................................................ 120 kg/m 

Renkaat: 

Edessä ja takana ....................................................13.00 	x24 
Vantuet ..................................................................8.00 Tx24 S.D.C. 

Terä: (pitut s Xl eveys) 
Normaali....................................................................3,OXO.6 m 
Terän Jatkiella vvustettuna ......................................3,6x0,6 

koneeli set s ätö liikkeet: 
Mekaanise' äästokytkii.iarmlstetut 
Säätkoneitoja 	.................................................................... 7 

erä 	käänt8 	(täysin 	yr.ipärl) 	............................................ 360 
kallistus 	(max.) 

• 	nosto 	maaopiunan 	yläpuolelle 	................................ 520 mm 
• 	suuro 	uloltuvuus 	pyärien 

ulkopuolelle, 	3,0 	iii 	turä 	........................................ 1OCO 
3,6m 	......................................... 1630 

• 	slyusiirto. 	ilman 	hydr. sylint. 	.................................... 630 

Ohi 0 U 5: 

Ohjausvaihde 	........................................................Rnuyl ja rullayyppi 
Hydr. ohjoustehostaja ...........................................VakIoY ii te 

Kvkin: kuiva yksilevyinen 

Tjppi............................................................................18" 	R5 	88 

P o tto aine sai i 0: 

Ti13vuu5..............................................................................205 	1 

Teriteli: 

Raaka-aine 	..................................................................Erikoisterasvalu 
iiinnitys 	rutkoon 	......................................................Pa!!ciivel 
Teräpöyän läpirnitta ...................................................1500 mm 
Pystysuoran träkulman asentoja ..............................18 
Hydr.terä'i 	sivusiirto 	..................................................Ilsälalte 

Ty'pl 	....................................................................................tHI. 	34 
Paino säätökonalstoineen 	......................................................600 	kg 
Terä.s tyc.ieeys ........................................................................2323 nrn 

- 	karteus 	........................................................................£10 	- 

Tci'nitusjat sekä hinta- ja teknililset tiedot s3atte mIelihyvn joko 
prcdästajiItamrne tai suoraan myyntiosastolta, Tampere puh. 28120, 
telex lokorno tpre 22-33. 

- .- --.--- '1 - 
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Peruskone 
Paino 	 11.000 kg 
EtttakseIipano 	 3.000 kg 
Taka-akselipaino 	 8.000 kg 

Dieselmoottori 
Teho 	 138 hv/2400 r/min 

Kytkin 
Kuivalevy. läpimitta 15" 

Vaihteisto 
Vaihteet: £ eteen, 2 taakse 
Nopeudet maksimikierroksilla 
Eteen 1 6 km/h. II 9,4 krn/h, III 14.3 km/h 

IV 19,5 km/h, V 30.5 km/h, VI 45 km/h 
laakse 1 6.3 km/h, II 20,8 km/h 

Jarrut 
Nesterumpujarrut 
Seisontajarru mekaaninen levyjarru 

Ronkaat 	/ 
Koko 	 13,00-24 10 ply 
Levypyörät 	 8,OOT-24 S.D.C. 

Etuakseli 
AkseIikaIIstuma ± 15' 
dydraulinen pyöräkallistuma ±20' 

Ohjaus 
lydraulinen, 	Orbitrol 

ntösäde 
.tupyörän 	uIkoreunn 9,5 m 

Runko 
Yksipalkkirunko 
	

300X300 mm 
Minirnipaino 
	

140 kg/m 

Terä 
Sivusiirto hydraulinen 	 1500 mm 
Hydraulinen leikkuukulman stötö 35--100 
Mitat 	 3660x650x20 mm 

Terapöytä 
Lpimitta 
	

1500 mm 
Hydraulinen pyöritys 

	
6X60' yht. 30 

Säiliötilavuudet 
Polttoaine 
	

250 1 
Jäähdytysjärjestelmä 

	
25 1 

Hydraulinen järjestelmä 
	

78 

Ohjaarno 
Teräsohjaamo on eristetty rungcst nl-
jällä kumivairnentimella äanen cristäini-
seksi. Istuin on pehmustettu ja sdettä-
vissä sopivaan asentoon. [.ämmit'!te, 
tuulilasinpyyhkijä ja huuhteIuIite ovat 
vakiovarusteina. 

Mittaristo 
- tuntimittari 
- nopeus ja matkamittari 
- moottorin jäähdytysnesteen krnpö-

rnittari 
- pofttoainemittari 
- amperimittari 
- valo-osoittimet ajovaloille 

Sä! köjarjestelmä 
Järmite 
	 24 V 

AkLt 
	

155 Ah 
Vaihtovirtalaturi 
	

35 A 
Täydelliset valolaitteet 

is var'Jste ita 
- tasausl)yörästö 
- tasauspyörästön lukko 
- automaattinan teränsaätä 
-- ctulokasuojat 
- työkalulaatikko 
- renkaden täyttölaite 
- moottorin lämmityslaite 

Lisä!itteita 
- työritöterä 
- teränjotkeita 
- lumiharja emäterään 
-. karheenlevittäjä 
- takarepijä 

lumiharja taakse 

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄIETÄÄN 

90 teraJum' aosuuntaa1 45' :r1'uma 
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Peruskone 
Parno 	 11.600 kg 

	

tuakseIipalno 	 3.000 kg 
Taka-akselipaino 	 8.600 kg 

Dieselmoottori 
Teho (SAE) 	 173 hvI2.400 r/rnin 

Volmansiirto 
- momentinmuunnin 

Power Shitt-vaihteisto 
- atuevaihteisto 
- palloidihampainen vetopyörästö 
- ohjaarnosta lukittava tasauspyörästä 
- tandemkoteloissa hammaspyörävälitys 

Ajonopeudet 
Nopeudet kmlh rnaks.kierrosluvuila 
Eteen 	1 	II 	III Taakse 	1 	II 	III 
Hidas 	5 10 14 Hidas 	6 11 16 
Nopea 16 28 40 Uopea 	18 30 43 

Jarrut 
Tehostetut 2-piirirumpujarrut 
Seisontajarru mekaarun levyjarru 

Renkaat 
Koko 	 13.00-24" 12 pty 
Levypyörät 	 6.00T-24" S.D.C. 

Etuakseli 
Akselikallistuma 	 ±15 °  
Hydraulineri pyöräkallistuma 	±20 °  

ui -u 
Ohjaus 
HydrQstaattinen Orbitrol 

Kääntösäde 
Etupyörän utkoreunaan 	 9,0 m 

Runko 
Yksipalkkirunko 	 300X300 mm 
Minimipaino 	 140 kglm 

Terä 
Hydraulinen sivusiirto 	 1500 mm 
Hydrautinen leikkuukulman 
säätö 	 35 °-100' 
Mitat 	 3680X660X20 mm 

Terapöytä 
Läpimitta 	 1500 mm 
Hydraulinen pyöritys 	6X60 ° =30° 

SälJiötilavuudet 
Polttoaine 	 250 1 
,Jäähdytysjärjestelmä 	 30 1 
Hydraulinen järjesteIm 	 bO 1 

Ohjaarno 
Teräslevyohjaamo on varustettuna larni-
noiduilla varmuuslaseilla sekä tehokkaalla 
lämpö- ja äänieristyksellä. Melutaso oh-
jaamossa on alle N 85 (d6!FIz) käyrän. 
Lämmityslaitteen teho n. 6000 kcal!h. Soi-
änojaIlinen kuljettajan istuin on pehrus- 

III 	'II iii 	_ 
-t 	 .- 

II 	1 

1 __ 

tettu ja tärinävaimennettu sekä säädett-
vissä haluttuun asentoon. Vakiovarusteina 
lisäksi mm. tuulilasinpyyhkijä jo huuhtelu- 
laite sekä tuuletusventtiili. 

Mittaristo 
- nopeus- ja matkamittari 
- käytVtuntirnittari 
- moottorin jäähdytysnesteen lämpö- 

mittari 
- moottorin öijynpalnernittari 
- polttoainemittari 
- volttiniittari 
- merkkivalot kaukovaloille, peruutusva-

lolle, lataukselle, suuntavitkuille ja kat-
• 	tovilkullo 

Sähkö järjestelmä 
Jännite 	 24 V 
Akut 	 155 Ah 
Vaihtovirtataturi 	 3• A 
Täydelliset vatolaitteet 

Lisävarusteita 
- otulokasuojat 
- moottorin lämmityslaite 
- 14.00---24" renkaat 

Työlaitteita 
- työntöterä 
- teränjatke 
- karheenfr 'itPäjä 
- takarpii. 

55°  terikutma ajosuuntaan 

90°  teräkulma ajosuuntaan 
	

45 °  teräkulma ojosuuntaan 
'7 
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A rkistokctppale 
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TEK'SILLISET ARVOT JA OMINAISUUDET 

j!.-:a 	 , 
Kokonaispaino ...........12400 kg 
Etuakselipaino ............385fl 
Taka-akselipaino 	 8&0 

III eteen ................. 
lv ,................. 
v .,................. 
VI,................. 
1 taakse ............... 
II,, 

5,9... 9,9 km/h 
8,3.. .13,8 	',, 

13,1.. .21,8 
20,0. . .33,4 
2,6... 4,3 
8,8. . .14,6 

Kokonaispituus ........... 
leveys ........... 

Korkeus hytteineen ........ 
Akseliväli ................ 
Raideleveys edessä ....... 

takana ....... 
Takopyörien väli tandem-ko- 

telossa ................ 
Maavora, eluakselisto ..... 

tako-akselisto 
Kääntösöde ............... 

•OI4I Edessä ja takana .......13,00 X 24 
Vonteet ...............8,00 T X 24 S.D.C. 

	

1416 ,, 	Teri: (:u x Ievcys) 
Normaali .................3,6 X 0,6 m 

	

9500 " 
	Terän jatkeella varustettuna .. 4,2 X 0,6 

Tyyppi 	.................. A.E.C. AV '170 G 
Teho, iotkvvaI2O0O r/min 	. 110 hv 
Huipputeho/2200 r/min 125 
Sylint. lukumäärä 6 

halkaisija 1 2 mm 
Iskun 	pituus 	.............. 130 
Iskutilavuus 	.............. 7,70 1 
Puristussuhde 	............ 16 	1 
Käynnistys 	......sähkököynnistys 24 V 

fl, 

Tyyppi .................. 16" R5 BB 

Tilavuus  ................. 190 I 

Tilovuuc ................. .43 1 

Mekaaniset, päästäkytkin-vormistetut 
Säätöjen 	lukumäärä 	............ 7 
Terän kääntö (täysin ympäri) 	.... 360° 

kollistus 	(max.) 	........... 90°  
nosto, maanpinnan yläpuo- 
lelle 	.................... 500 mm 
suurin ulottuvuus pyörien 
ulkopuolelle 3,6 	m 	pitkällä 
terällä 	varust............. 1700 
4,2 m pitkällä lerällä varust 2300 
sivusiirto, 	konee)Tinei 	..... 650 

Tyyp& . . .-.. ................AHL 13 
Piikkien luk;,märä ..............II 

välimot.k.a ................160 mm 
Työleveys (mox.J ................ 1600  

. .:: 

1 eteen ................. 2,5... 4,1 km/h 
3,9... 6,5 

Tyyppi .....................AHL 33 
Terön työleveys ................2520 mm 

korkeus .................910 

L 



1yk,,stokapi-ia/e 

TRASKARHU AH 140 
Teknilliset arvot ja ominaisuudet 

Poino (likim.): 

Ajokunnossa (repijä+työntötcrä) .................. 14400  kg 
Kokonaispaino .............................................12700 » 
Eluokselipoino .............................................3800 » 
Toka-ukselipaino ..........................................8900 	» 

Pädrnitut: 

Kokonaispituus 	............................................. 8400 mm 
Kokoriaisleveys 	............................................. 2300 	» 
Korkeus 	hytleineen 	....................................... 2900 	» 
Akseliväli 	................................................... 6000 	» 
Raideieveys 	edessä 	....................................... 2050 	» 

» 	takana 	....................................... 2000 	» 
Takapyörien väli tandem-kotelossa 	............... 1416 	» 
Moovora, 	etuaksesto .................................... 650 	» 

» 	loka-oksel;slo 	................................. 310 	» 
Kääntösudc' 	................................................ 9500 	» 

Moottori: Imojddhd. 4-tciht. diesel 

Tyyppi ...................................................Deutz A8L 614 
Teho, jotkuva/2000 r/min ..............................132 	hv 
Huipputeho 	/2000 r/min ..............................145 	» 
Sylint. lukumäärä 	.......................................V-8 

» 	hatkaisija ..........................................110 	mm 
iskun pituus ................................................140 	» 
Iskutilovuus 	...............................................10,64 	1 
Furistussuhde 	.............................................17,8:1 
l(äynrristys ....................................sähkököynnislys 24 V 

Kyikiri : kuk'u yksilevyirien 
Tyyppi......................................................16 	P3 BB 

PoltIoaincsö1iö: 

T,lovuus ......................................................240 	1 

Nopeudel: kierrosluvuillc 1200...2000 r/rnln 
1 eteen 	.............................................2,5... 4,1 	m/h 
II» 	.............................................3,9... 6, 	» 

III 	» 
lv » 	..............................................8.3.13,8 	» 
V» 	.............................................13,1...21,8 	» 

VI 	» 	.............................................20,0.33.4 
1 	taakse .............................................2,6... 	,3 	» 

11 	» 	.............................................8,8.14,6 	» 

Rurkopalkki: 

Renkciat: 

Edessä ja takana ...........................13.00 x 24 12 ply 
Vonteet 	.......................................8.00 T x 24 S.D.C. 

Jarrut: 
Jolkojarru ................................ 	!raulinen, jarru!:iivet 

neljässä takapyörässä 
Pysäkäintijarru .....................Mekaaninen kardaariijarru 
Jarruhihnojen yht, pinta-ala 

jolkajarrujerr kengissä .................................2320 cm' 
pysäkäirstijarrun 	» 	.................................150 » 

Tercitcfl: 
Raaka-aine ..........................................Erikoisteräsvolu 
Kiinnitys runkoon ..........................................Palionivel 
Teräpöydän läpimitta ....................................1500 mm 
Pystysuoran teräkutman osentoja .....................18 
Hydr.terän sivusiirto .......................................Lisälaite 

Terd: (pituus x leveys) 
Normaali 	................................................3,6 x 0,( ro 
Terän jatkeetta va-ustettuno ........................ 4,2 x 0,6 

Koneelliset sätö1iikkeet: 
Mekoaniet päästäkytkin-vorrnistetut 
Säätjen lukumäärä 	.................................7 
Terärr kääruä (täysin ympäri) .....................360° 

» 	kollistus (max.) 	..............................90° 
» 	nosto maanpinnan yäpuo?elie 	 500 mm 
» 	suurin ulottuvuus pyörien 

ulkopuolelle. 3,6 m terä ..................1700 » 
4,2m 	» 	..................2300» 

» 	sivusiirto, ilman hydr.syiint................650 » 

Ohjeuslaite: 
Otijouskierukka ..............................Ruuvi ja rullo-tyyppi 
Hydr. ohjoustehostoja .................................Vokiovoruste 

Repijä 

Tyyppi 
	

AHL13 
Paino säätäkoneistoineen 

	
550kg 

Piikkien lukumäärä 
	

11 
» 	välimatka ....... 	 l6Omrn 

Työleveys (max.) .......... 	 1600 » 

Työittöterd: 

Rckenne .......................................Yksipolkkinen kotelo 
	

Tyyppi 
	

AHL 33 
Utkomitc' 	..........................................315x 315 mm 

	 Paino säätäkoneistoir.ecn 	 800kg 
raino 	................................................200 kg/m 

	 Terän työleveys 	.......... 	 2520 mm 
Raaka-aine ..........................................Erikoistcräsvalu 	 » 	korkesi.s ............. 	 910 	» 

1 ...•-.. 	....... -........ 

	

!f/:,. 	y;7: 	 1 
,..-' 

.. ................ 



LOKOMO AH 145 tekniska data 
Vkt (approxj: 
Araetjikt 	................................15900 	kg 
Fram.xevkt 	..............................5100 
B3k3xelvikt ................................10803 
Tcmvkt 	.................................. 14100 

Yttermtt: 
Teal!,.mnd 	................................8460 	mm 
Totabredd 	................................ 2500 
Hod rned hytt ............................ 2970 
Hftjlbs 	.................................. 6070 
Sprv!dd, fram 	............................ 2150 

bak 	............................2100 
Tndem -.ju!bas 	............................1568 
Frignshöjd vid framaxeln ................580 

- 	bakaxeln 	................ 300 
Värid'adie 	................................10500 

Motor: utkyId 4-ta!ts diese! 
.............. Deutz A8L 714 

Eftkt 	.............. 185 	hk 	(DIN) 
2000 r/min 

CyIriderantaI 8 
Cylnderdiameter 120 mm 
S:ag!nd 	.......... 140 mm 
Svotyn'........... 12.65 	1 
Komres3ion 	........ 19,2:1 
S:artmotor cistart .. .. 24 V 

Kopping: enkel torrJamell 
yp ............................ 	16'/2 	&S G 420 KR 

Dif!rentiaT: 
Z-Thoriiton automatisk differentialsp5rr med Iamellkoppling 

md ........................................220 1 

Hastigheter: vid varvta! 120').. -2 000 r/min 
1 fram .............................. 	2.5.-- 4.3 km/h 

.3,9..- 7.0 
III 
	

5,9-.10.5 
IV 
	

8 .3- --15 .0 
V . 
	 13.1- . . 23 .0 

VI- 	.............................. 	200---30,0 
1 back .............................. 	2,6'-. 4,5 

8,8-. .15,5 

Ram: 
Konstruktion ..........................LdbaIk 
Ytterdlmensioner ......................315x315 mm 
Vkt .................................. 140 kg/m 

Däck: 

Bad: .kngd X höjd) 
Standard 	................................3.6x0.6 m 
Med förlängning .......................... 4,2X0,& 

Mekaniska manöverrörelser: 
Mekaniska momentkopplingssakrade 

Iyfthöjd äver markytan ..............480 mn' 
manäverrärelser ............................7 
Bladets vridbarhet (helt varv) ..............300 °  

Iutnirig (max.) ......................90 °  
maximirackvidd utanför hjulen 

3.6 rn skär ......................1660 
4,2 	. . . 	.................. 	2230 

	

sidoförskjutning ulan hydraulcylinder .. 	650 

Styrnng: 
Styrvä.el 	....................Z'-Spindclhydrolenkung 

Rivar3: 
Typ.........................................AHL 13 
Vikt mcd manöverorgan ....................550 kg 
Antal tnder ................................11 
Tandavtnd ................................150 mm 
Jbesbredd (max.) 	........................1000 

Schaktblad: 
Typ........................................AHL 34 
Vikt mcd manöverorgan ....................630 k0 
Arbetsbredd ................................2520 mm 
Hojd......................................910 

Fram 	och 	bak 	......................14.00X24 
S¼.ania Vabs 0 Fägar 	............................ 8.00TX24 S.D.C. 
190 hk (SMMT) 

2200 r/min Bromsar: 
127 mm Fotbroms 	.................. Hydraulisk. verkande p 145 mm alla fyra bakh)ulon 

!1,02 	1 Parkeringsbroms 	............ Mekanisk skivbroms 
16:1 Broirsyta: 
24 V fotbroms 	.................. 3760 cm 2  

parkeringsbroms 	.......... 600 
Bromsservo 	.................. Extra utiustnlng 

BIac!mekanism: 
Material ..........................Specia!stIgjutgods 
Fastring 	raman ..................Kulled 
Svcjbordu:s diarneter 	 1500 mm 
Antal vertikala bladstilInlngar 	 18 
Hydraulisk sidoFörskjutning av biadet Extra utrustning 	 _________________________________________________________ 

Som extrautrustnng tiU Lokomo-hyviarna fs .a. följande red.,kap och tilibehör: 
s:itLIad rivare tr.pridar dosci :n;,hiad näyiume 	 ;Lidk,rkin,ning 	oljeJr1'!RJnings. 	tn!lrks -iv:.re sidcfäskjutnings- 

utrlisUin9 cylia.or 

* 
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Jännite 24 V 
Akut 155 Ah 
Vaihtovirtalaturi 35 A 
Käynnistinmeottori 6 hv 
Taydeliiset valoiaitteet 

Vaihtoehtoisesti 
- 255 hv (DIN 70020) dieselmoottori 
- 16.00x24 12 piy renkaat 
- Power Shift - vaihteisto 
- erilaisia ajonopeuksia 

Lisävarusteita 
- tasauspyörastö 
- tasauspyörästön lukko 

hydrauiinen teränkallistus 
- automaattinen teräusaatö 
- etujarrut 
- etulokasuojat 
- työkaiuiaatikko 
- renkaiden tayttölaite 
- moottorin lämmityslaite 

.t 	
i i L 

Peruskone 	 Runko 
Paino 	 n. 15000 kg Yksipaikkirunko 320x320 mm 
Etuakselipaino 	 4.300 kg 	Paino 	 250 kg/m 
Taka-akselipaino 	 . 10.700 kg 

Sähköjärjestelmä 

Dieselmoollori 
Teho DIN 70020 195 hv/2200 r/min 

KyIdn 
Kuivalevy. lpimitta 16 /2 

Vaihteisto 
Vaihteet: 6 eteen, 2 taakse 
Nopeudet maksirnikierroksilla 
Eteen 1 5 krn/h, ii 8 km/h, Iii 12,2 krn/h 

IV 1] krn/h, V 26.8 i:rn/h, Vi 41 krn/h 
Taakse 1 5,4 km/h, ii 17,9 km/h 

Jarrut 
Painoilmatehosteiset nelipyöräncsterumpu. 
jarrut 
Seisontajarru mekaaninen levyjarru 

Renkaat 
Sisärenkaattomat 14.00 x 24 12 ply 
Levypyörät 	10.00 VAx24 

FtikerI 

TerteU- 
Pyöritys hydrauiimoottorulla Itsepidättävän 
kierukkapyörastön välitykselia 

Ematerä 
Sivusiirto hydrauiinen 
Mitat 3970x700x25 mm 

Säiliötilavuudet 
Poittoaine 	 215 1 
Jäähdytysjärjesteimä 	35 1 
Hydrauliner, jar1 astelmä 70 i 

Ohjaamo 
Teräsohjaamo on eristetty rungosta kolmel. 
la kumivaimentimeila ääneneristämiseksj. 
Istuin on pehmustettu ja saadettävissä u-
pivaan asertoon. 
Lämmitysiaite, tuulilasinpyyhkijä ja huuhte-
lulaite ovat vakiovarusteita. 

• Lisälaitteita 
Aksehkaikstuma + 150 	Mittaristo 
Pyörakaliistuma ± 	20 	- tuntimittari 

- työntoterä 
- eturepija 

Ohjaus - nopeus, ja matkamittari - tei-anjatke, r'us 2 m 
- moottorin jäähdytysnesteen lämpömittari - lumiharja 	.terään 

Hyclraulisesti tehostettu . 	poittoainernittari - karheentevittää 
,.•.• 	£ 	•. 	, - jarrujärjesteimän kaksoispainemittari - takarepijä 

- amperimittari - sekoittaja 
Etupyorän uikorcunaon 10.5 m - volo-osoittimet ajovaioille - lumiharja taa.0.. 

Lsso± 

1 r 

.-- JL r_1 
J:{. R  

i 
- 2OO_ .__ - 

- 
- - 	- 	 •.  

JJIIE.L 

._75C_ 

- 20(3 - UtKp 



JkllR1 - 

ii 	 pr'r j 
UJ 	 ik1L 

2050 

L 	2500 

Peruskorte 
Paino 
	

15.500 kg 
Etuakselipaino 
	

4.300 kg 
Taka-akselipaino 
	

11.200 kg 

Dieselmoottori 
Teho (SAE) 
	

210 hv/2200 r/min 

Volmansllrto 
momentinmuunnin 

-- Power Shitt-vaihteisto 
palloidihampainen vetopyörastö 

- ohjaamosta lukittava tasauspyärästö 
- tandomkotcioissa hammaspyörävälitys 

Ajon ope uciot 
Nopoudet kni/h maks. klerrosluvulla 

1 	II 	III 	IV 
Etoen 	5 	10 	20 	40 
Taakse 	5 	10 	20 	40 

1iarrut 
Painoilmatehosteiset nesterumpujarrut 
Seisontajarru mekaaninen levyjarru 

Renkaat 
Sisärenkaattomat, koko 14.00-24" 12 ply 
Levypyörät 	 1000 VA-24" 

Etuakseli 
Akselikallistuma 	 15 
Flydraulinen pyöräkallistuma 	±20 

Ohjaus 
Hydrostaattinen Orbitrol 

Kääntösäde 
Etupyörän ulkoreunaan 	 10,5 m 

Runko 
Yksipalkkirunko 	 320X320 mm 
Minimipaino 	 250 kg/m 

Terä 
Hydraulinen sivusiirto 	 1650 mm 
Hydraulinen leikkuukuiman 
säätä 	 30 •-110 
Mitat 	 3970X700X25 mm 

Terapöytä 
Pyöritys hydraulimoottorilla itsepidättävän 
kierukkapyörästön välityksellä 	360 

Sälliötitavuudet 
Poittoaiae 	 215 1 
Jäähdytysjärjestelmä 	 37 1 
Hyraulinen järjestelmä 	 70 

Ohjaamo 
Teräslevyohjaamo on varustettuna lami-
noduilla varmuuslaseilla sekä tehokkaalla 
lämpö- ja äänierislyksllä. Melutaso oh-
jaamossa on alle N 65 (dB/Hz) köyrän. 
Lämmitystaitteen teho n. 6000 kcal/h. Sel-
kr)ojallinea kuljettajan istuin on pehmus-
tettu ja tärinävaimennettu sekä säädettä- 

vissä haluttuun asentoon. Vakiovarusteira 
lisäksi mm. tuulilasinpyyhkijä ja huuhtelu- 
laite sekä tuuletusventtiili. 

Mittaristo 
- nopeus- ja matkamittari 
- käyttöturctimittari 
- moottorin jäähdytysnesteen 

lämpömittari 
- moottorin öl1ynpainemittari 
- polttoaincrnitari 
- vol Uiniittari 
- merkkivalot kaukovaloilte, peruutus-

valolle, lataukaolle, suuntavilkuille 
ja kattovikuUo 

Sähkö jirjestetm 
Jännite 	 24 V 
Akut 	 155 Ah 
Vaihtovirtalatur 	 35 A 
Täydelliset valotaihe.et 

Usävarusf€ta 
- etulokasuojat 
- moottorin lämmityslaite 
- 16.00-24' rerkat 
- teräpöydän pyörtyksen 

päästökytkin 

TyöIaltteia 
työntöterä 

- käärityvä tyrntöterä 
- teränjatk ntuus 2 m 
- karheenlevittäjä 
- takorepija 

Oke,cki ruj 	iin pctvton. 	 C)c,n otis 	ccc zcf 
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VOIMAKONE 
V&met 500-troktorj 

PAINOT 

kokorioispoino n. 6000 kp (perukono 4- korheen-
tasc.'itjo) 

- taka-akse$ipano samoin varustein n. 4 100 kp. 
teröpaino, kun etupää ilmjsso n 3300 kp. 

PÄIMITAT 

mo-ovoru edessä 420 mm 
-. mociyorc toono 430 mm 
- kiöntösäde 7.5 m 

AJONOPEUDET 
niotto n kieoj-uilia 600—.2 300 r/min. 

etoerpn 6 vhdeto 
- hitoin i,2-.-3,4 km'h 
- nopein i0-..30 km; 

- too!sepö i n koksi vdetto 
htuomp 2-.-5 !cm!h 
neornpi 4-.-12,5 km/h 

HUOM, Voihteet ovot synkronoidut ykkös- jo pruutus 
vheito h'kuunottamcjta. 

MOOTTOIN TEHO JA SUUR1N 
VÄÄNT.)MOMENTTf 

- teho DN 70020 49 hv1'2 300 rL>m 
- v E'nt ornentti DiN 70C20 17.2 kprnfl 350 r'min 

KYTKIN 
kuiva, yksievytnen 

TASAUSPY'cffiÄSTtSN LUKKO 
pof!imen ovu!Io hrilttovisso ohjr.arnosto. 

JARRUT 
rnekciciniset Ievyjarrut 

REN KAAT 
edcsö 75-----20", soitovisso myös grcder-pintciisno 
tokcno 14-.-.-24" jrader-pintoiseno 

OHJAUS 
hycosocttinen 

OHJAAMO 
Lömpö- jo öänienstetty 
Lömntysoite 3 700 kcol/h 

RUNKO 
hitsattu korkeokotuisisto teräkistö 

HYDR'AULIIKKA 
poir)e 75 kp/cm 2  
pumpun suurin tikjvuusvirto 43,5 1/min 

MERKKIVALOT JA LAITTEET 
vokiovorusteeno 

EMLEVYN MITAT 
normaolipituus 2440, sootovissa myös muun pauL 
sena erikoishintoon 

- korkeus terineen n. 510 mm 

TERÄN LIIKKEET 
- käö ökulrno vookotososso + 45 
- uiottuvuus okeolft. h6y1cir kekivivcst 1790 mm 
— ulottuvuus vo5emmaH5 böykin keskiviivosta 14ö5 mm 
- suurin kclistuskulmci vockoososta yIö'äin okdlo 

puolefla 37 
- suurin kistuskuIrno voukotososto yIösoön vusen-

puoleUa 4T 
torä voidan nosto moczs pinnoito 400 mm kcrkeu 
del!e 
kWistettavuus turär pituusoks&in ympäri 50" 

HUOM. Kjkkj terän ikkeet tocijvot hydrciuiissr oh 
joomosta soen, :ukuuIottc1moua pit.usksdns yrrpiri 
ko Iii stu sta. 

TERPYDÄN VAROLAITTEET 
teröpöydän etupäästään »oliortis'el&dvssö scpuomisso on 
joui-iskurivaimerimn, joko jcnitin rO tuten noustucj on 
sutireksic eonkin iskumoisten ro tun Sottosso. Epa - 
.keskeisen yhrostuksen voroito on röcöydössö hydroui;ro 
vawloittect, jotka SOliiVOt terön köcrnt,ö uz 	orcs 	kun 
pane hydraulis*.'ssa piriss5 'cuse' line suureksi 

LISVARUSTET 
- Hydruu1isesti toimiva kci'eerrtcsoiito ja 
- Hydraulosti torivo pukue.y, ptuu 1 	mm 

korkeus tenneco n. 580 rrsn 

(O;keus rokernemuutoksiin pidötetäon) 

7 	,'l ' 	
" f 	 -r4L- 

L' 
/ 	 11 
J• L,s '% '4 

38200 	VAMMALA PUH. 	932-1221 	(VA1HDE) 	W TELEX 22-2s3 



/7'T:\  
r. 

P: 1.T..., T'I ,'T\ (EET 
_ LJ \J L4 	L 

VAMMAS JU-6V on markkinoiden ta'oudeUisin tiehöylä. Sen lämpimään hyttiin istahtaa 

mielikseen. Vaihteisto on synkronoitu. Ohjaus hydraulisesti tehostettu. Emäterä, työntö-

levy ja karheentasoittaja halUtaan hydrauliseati ohjaamosta. Tämä käy vaivattomasti ja jälki 

on tarkka. 

VAMMAS on edelläkävijä hydrauliikan soveltamisessa maarakennuskoneisiin. Tämän ko-

kemuksen tuloksena VAMMAS JU-6V-tiehöylä niille, jotka arvostavat ketteryyttä ja talou-

dellisuutta. 
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HYDRAULINEN VAMMAS JU14HD ON MONIPUOLINEN. 
PL. VAMMASKOSKEN TEHTAALLA ON MONEN VUODEN KOKEMUS HYDRAULISTEN KONEIDEN VALMISTUKSESSA. 
TEHTAAN TIEHÖYLÄMALLI VAMMAS JU4 HD ON MONIPUOLISESTI VARUSTETTU VAATIVIINKIN TEHTÄVIIN. 
AMMATTIMIEHET PITÄVÄT SIITÄ. 

VAMMAS JU-14 HD TÄYTTÄÄ SILLE ASETETUT KORKEAT VAATIMUKSET. 

SUURIN KALLISTUSKULMA VAAKATASOSTA ALASPÄIN 18. 

TEKNILLIS1Ä TIETOJA 
PAINO? 

- kokonaispoino, peruskone ..........12 300 kg 
- vetopyörien paino, peruskone ........8 100 » 
- teröpaine, peruskone ..............7 500 » 
- korheentasoittaja ...................400 » 
- pusku levy ........................550 » 
- repijä 	..........................400 	» 

PÄÄMITAT 
- moavoro edessä ...................500 mm 
- 	» 	takana 	..................400 » 
- kääntösöde n. 10 m ulommaisello pyöröllä 
- muut mitat viimeisellä sivulla olevassa rnittapiirrok-

sessa 

SUURIMMAT AJONOPEUDET 
- vaihde 

- 	.- 

j_ 	--*. 	._s .  
• 	.- 	 - -. 

• :- .! 
'. 

.................................... 

- eteenpäin ........4,5 	12,4 	35,8 krn/h 
- taaksepäin ........4,6 	12,8 	36,8 

MOOTTORI 

- Volvo Penta D 70 A 6-syl. teollisuusdiesel 
- teho SAE 150 hv/2250 r/min 
- suurin vööntömomentti 45 kpm/1200 r/min 
- iskutilavuus 6,73 1 
- käynnistirimoottori 4 hv - 24 V 
- voiteluöljynjöähdytin 

VAMMAS JU-4 H:N VO1MANSIIRTO ON HYDRODYNAAMINEN. VARSINAISTA KYTICINTÄ Ei TARVITA. VAIHTAMINEN ON 
KEVYTTÄ, KOSKA SE TAPAHTUU HYDRAULISEN JAKOVENTTIILIN KAANTÖVIVULLA. LIIKKEELLE VOIDAAN LÄHTEÄ MOOT-
TORIN TAYDELLÄ TEHOLLA. SEN MAHDOLLISTAA JUURI HYDRODYNÄAMINEN VOIMANSIIRTO. VAIHDETTA VOAAN 
MUUTTAA HOYLÄN OLLESSA LIIKKEELLÄ JA TÄYSIN KUORMITETTUNAKIN. 

- ,.-, 	- 

............. 
._•.:•• - ... 

'2 1 

'' 

,-.. 	i_ 	k 
- : 

...-. , 	•-.•--•• 	 . ',_....'.•,'-,,. 	,. 
- 	. 	,.... 	-.•.., 	. -. 

..••••j• 	 ,_ 	 .L 	.. 
- 1 	

1' 

.. 
.... 	

,- 

•,. 	 .•. 	 ,...,', 

- . 



VOIMANSURTO 
Vciihteisto 
- Allison 	Torqrnatic 	CRT 	3331-1 	hydrodyncamirien 

vaihteisto, 	joka käsittää momentin muuntimen ja 
planeettapyärävahte;ston. 	Valmistaja 	GENERAL 
MOTORS AILISON , 	. 	, 

- variteenvalmtct tapahtuu hydrouhsesti yhdelki 'j 4. 
iivulla . 	. 

Vetopyorasto 

pafloidihampaincn kartiohammospyöräpori .. 	°i.' - varusiettu hydroulisest, toirrivalla ohlciamosto hal - 
littavalki tasausoyoroston lukolki ,." 

Tandemkaytte 
t .  

hcmnosp',oravcih,s olykyivysso - 	- 	-' \\ 	\° 
Pyorat 
- vcmteet semi drop center 8,00 X  24" 

renkoat 1300 \( 24 	12 oly - 	- 
JARRUT - 

hydrouliset 	tyhotehcsteiset 	rumpujarrut 	jokasessa TERÄN 	SU7RETTAVYYS 	SWULLE 	FYORIEN 	UL1(OPUCpLELLE 
neIässä vetopyörässä MAANPINNAN TASOSSA 2460 MM 	KAIKI(i TERÄN JA 	- - teholiinen jorrupinta-ola ajojorrussa 3900 cm 2  LAITTEIDEN SÄÄDÖT JA ASETUS SUOR1TTAÄN HYLRAULu. 
seisontajarru on mekaaniren voihteistojarru KAN AVULLA OHJAAMOSTA. 

OHJAUS 
— ohjousvälitys: kierukko jci wHo 

hydraulinen tehosiin vakiovarusteena 

ETUAKSELI 
-- heiiurityyppren, 	hitsottu 	rakenne, 	kallistuu 	höylän ' 

rurikoon nanden 13° kummallekin piolelle - 	etipyorc.t 	kc,ll st,uv ssa 	ohtc..amostj 	hydroulls9stl, 
kajistusa.,ento 	L 	1Li 	hydrau'iesii 	Sutrin 	kafhtus 
kulma molempiin suuriiin 25. . 	. 

RUNKO 
t . 	 ... 	-.. 	.,. 

	

- 	. 	. 
-- 	korkeolootuisista 	tcräskvyistä 	jo 	-profiileista 	htsattu . - 	- 

rakenne 

TER1LEVV - 	. , 	 -• 

-- valssottu erikoisteräslevy - 
pituus >( korkeus > paksuus 3620 >( 660 > 17 mm . 

TfÄ :, 	 . 
- SMS 744 
-- pituus >( korkeus ': p:iksus 3650 X 2CC >( 10 mm 

TCR.LLVYN 	SUURIN 	KltiLI'TL/SkU'.MA 	\'ÄACA'tMO5T, 
°. Y.;ii 	 r 	YL'4sv5? 



jii.j WU*II WY1II1!LIVÄi 
TERA PÖYTÄ 

- halkaisija 1400 mm 
hommaskehä koottu vandettavista sektoreisto 

- kiertyy täysin ympäri kumpaonkin suuntaan hydroulisen moot-
torin käyttömänä 

- ää haluttuun asentoon itselukittuvan simpukkavoihteen pitö-
mänä 
varustettu yl ikuormitu.ssuojolaitteel la 

-- vetopuomi on hitsattu muototeraksistö ja varustettu iskunvoi-
montimella, joko joustoo ylire.sitettaessa 

- pöytöä voidaan siirtää höylön keskiviivon suhteen laidasta loi-
taan 1040 mm ja se tapahtuu hydraulisesti ohjoomosta ohja-
ten 

TERÄLEVYN LIIKKEET 

kiertyy täysin ympäri kumpaankin suuntaan 
- siirrettövyys sivulle pyörien ulkopuolelle maanpinnan tasossa 

2460 mm 
- suurin kallistuskulma vcickatasota ylöspäin 65 ° 

 - suurin koUistuskulma voakatasosta &ospäin 18° 
- nostettavuus moonpirmon yläpuolelle rungon olla 320 mm 
- terön leikkuukulmo saödettävissä 30°...1 10° 

HYDRAULIIKKA 

hammaspyöräpumppu, tuotto 57 1/min kierrosnopeudella 2000 
r/min 

- paine n, 50 kp./cm2  

OHJAAMO 

- hitsottu teröohjoamc, jonka tehokas Id mpö- ja äänieristys on 
aikaonsootu ku;u- ja kevelevyeristein. 

- tärinäeristettv höylän rur.gosta huopatyynyllä jo kierrejousin. 
ovet 2-ozcket, josto yempi osa voidaan lukita ovoasentoon. 

-- kuljettajan istuin on säädettävissä sekä pysty- että vcckosuun- 
nasso jo selkönojon ko!tc-vuus erikseen holuttuun csntoon. 

- iäktj kktj phmustttu istuinto edellisen sivuilla. 
ommitysaitteen teho 5500 kcal/h on suunnattavissa sekä 
jalkotiloon että tuulilasiin jo sen puhollin on 3-nopeuksinen. 

- tuulilosirlpyyhin on poritogrcfimaliio. 
- tuuctus ertt 
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SÄHKÖLAITTEET 
- akut 24 V, yhteensä 310 Ah 	................. 2 kpl 
- 	ajovalot 	................................ 2 » 
— 	työvolot 	................................ 2 » 
— 	takatyövalot 	............................ 1 » 
— 	yhdist. 	tako- 	ja 	jarruvalot 	.................. 2 
— 	suuntovalot 	............................ 2 ± 2 » 
- 	ohitusvalo 	.............................. . » 

peilivilkkuhälytin 	........................ 1 » 
— ohjaamassa 	kottovolo 	jo 	pisrorasia 	.......... 1 + 1 
— 	dönimerkki 	............................. 1 » 
— 	tuulilasinpyyhin 	.......................... 1 

MITTARISTO 
— sijoitettu kojelautaon kuIettojan räkökentään ja siIhen kuu-

luvat seuraavat mittorit jo rnerkkiv&,t: 
— moottorin öljynpaineen mittori 
— 	» 	äähdytysnesteen lömpömittori 
- polttoainemittori 
— jarrutchostirnen tyhörnittori 
- käyttötuntimittori 
- vaihteiston öljynp-aineen mittori 
— voihteiston lompömittari 

merkkivolot koukova loille. tckatyo yalol le, la toukselle, vaih- 
teiston lämpötilolle, tosauspyörästön lukolle jo j-Orrunesl selle 

LISÄVARUSTEET 
— söhkölämmitin pokkaskciynnitystä vOter, teho 2000 W 
— karheentasoittaja, tcjokseasennettu, hydaulisesti .äde'tldv 
- repijö, 1 1-piikkinen, työleveys 1200 mm, hydroulisesti söödet-

tävö 
— tydntölevy, useita hydroulisesti säödttvi malleja, työioveys 

2440 mm jo korkeus 720 mm 
- emälevyn jotke, eri tyyppejä 

luiskonleikkooja 
— lumilinko, hydrculisesti toimiva 

lokasuojat etupyöriin 
- lisäpalttoainesoiliö 

TÄYTÖKSIÄ 
— 	polttaainesäiliö 	.......................... 140 
- 	jäähdytysiörjestelmä 	...................... 34 	1 
— moottoriöljy 
— 	vaihteisto 	.............................. 2) 
— 	vetopyörästö 	........................... 18 	1 

tortdemkotelot 	.......................... 10 	, kp 

Oikeudet rakerrnemuutoksi in pidätetäön. 
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Tiehöylä niille, 
joille tuottavuus 
ja koneiden 
luotettavuus ovat 
tärkeitä asioita 

PL.VAMMASKOSKEN TEHDAS 
PL 18, 38201 VAMMALA, PUH. 932- 1221, TELEX 22- 283 



TEKNISET TIEDOT 

PAINOT 
	 RUNKO 

Peruskone ilman lisävarusteita 	. 
Taka-akseipaino, peruskone ................... 

Etuakselipaino, peruskone ..................... 
Työntölevy............................................ 
Karheentasoittaja ................................. 
Hydraulinen teran leikkauskulman säato 

Repijä................................................... 

12.800 kg 
8.470 kg 

4.330 kg 
550 kg 

620 kg 
100 kg 
400 kg 

Korkealuokk 	sta teräslevyistä ja .profiileissa hitsattu 

rakenne. 

TERALEVY 

Vaissattu erikoisteraslevy. Pituus x korkeus x paksuus 

3620 x 660 x 17 mm 

MITAT 

Kokonaispituus, peruskone 	....................... 8060 mm 

Kokonaispituus työntölevylla 	................... 9100 mm 

Kokonaispituus karheentasoittajalla 	......... 10280 mm 

Kokonaispituus työntölevyllä ja 	karheen- 

tasoittajalla 	............................................ 11250 mm 

Suurin 	leveys 	........................................... 2360 mm 

Suurin 	korkeus 	........................................ 2820mm 

Suurin korkeus 	kattovilkulla 	.................. 3150 mm 

Raideleveys edessa 	.................................. 1890 mm 

Raicleleveys takana 	.................................. 1920 mm 

Kääntösäde pyöran ulkoreunalla 	............. 9600 mm 

MOOTTORI 

Volvo Penta D 70 B, 6 sylinterinen diesel 
Teho 160 hv/2400 rpm SAE, 142 hv/2300 DIN 70020 

Suurin vääntömomentti 50 kpm'1200 rpm DIN 70020 

Iskutilavuus 6,73 1 
Käynnistinmoottori 4 hv-24 hv 

VAI HTEISTO 

GM Allison Torqmatic CRT 3331-1 hydraulinen mo-

menttimuunnin ja power-shift vaihteisto 

Ajonopeudet km/h 	1 	 II 	 III 

—eteen 	 5 	 13 	 35 

- taakse 	 5 	 13 	 35 

JAA RUT 

Hydrauliset paineilmatehosteiset rumpujarrut kaikissa 

vetavissä pyörissä. 
Seisontajarru mekaaninen vaihteistojarru. 

TÄYTÖKSIÄ 

Polttoainesailiö ..............................................140 1 
Jaandytysjärjestelmä ......................................33 1 

Moottoriöljy ..................................................16 1 

Vajhteisto....................................................25 1 

Vetopyörästö .................................................18 1 

Tandemkotelot ..............................................10 1/kpl 

ETUA KS ELI 

Heilurityyppinen. Kaltistuu 130  kumpaankin suuntaan. 

Etupyörät kallistuvat molempiin Suuntiin 250. 

HYDRAULIIKKA 

HammaspyöräpumpPU tuotto 57 1/min kierrosnopeu-

della 2000 rpm 
Paine noin 50 kp/cm 2  

OHJAUS 

I-lydraulisesti tehostettu, välitys: kierukka ja rulla. 

RENKAAT 

Vakiona 13.00 x 24/12 
LisahHtaan 14.00 x 2412 

TE RÄ 

Vakiokesäteran pituus 3650 mm, reikajako 290 mm. 

TE RÄPÖYTA 

Hatkaisija 1400 mm. 
Hammaskehä koottu vaihdettavista sektoreista. 
Kiertyy täysin ympäri kumpaankin suuntaan hydrauli-

sen moottorin käyttämäna. 
Jää haluttuun asentoon itselukkiutuvan silmukkavaih-

teen pitämänä. 
Varustettu ylikuormitussuojalaitteella, joka estaa vau-
noiden syntymisen terän ajaessa kaivonkanteen, katu-

kiveykseen tai muuhun esteeseen. 
Vetopuonii on hitsattu muototeräksestä ja varustettu 
iskunvaimentimelta, joka joustaa ylirasitettaessa. 

Pöytää voidaan siirtCä höylän keskiviivan suhteen lai-

taan 1040 mm ja se tapahtuu hydraulisesti ohjaamos-

ta ohjaten. 

TERÄLEVYN LIIKKEET 

Siirrettävyys sivulle pyörien ulkopuolelle maanpinnan 

tasossa 2460 mm. 

Suurin kallistuskulma vaakatasosta ylöspäin 65 ° . 

Suurin kallistuskulma vaakatasosta alaspäin 180. 

Nostettavuus maanpinnan yläpuolelle rungon alla 

320 mm. 

Terän leikkukulma säädettävissä 30°-----110° . Lisäva-

rusteena hydraulinen säätä. 

OHJAAMO 

Melutaso alle 85 dB (A):n. 

Lämmityslaitteessa 3—nopeuksinen puhal 1 in. 
Panitografimallinen tuulilasinpyyhkijä etu-- ia taval-

linen takalasissa. 

lkkunan.huuhtetulatteet etu-- ja takalaseissa. 

MITTARISTO 

Mittaristo on hyvinvarustettu. 
Tärkeimmissä kohteissa mittarin lisaksi myos varoitus- 

valo. 

Sähköjärjestelmä 24 v. 
Vaihtovirtalaturi 600w. 

VAKIOVARUSTEET 

Takalokasuojat seka pyörien mukana kaantyvat etulo-

kasuojat. 
Moottorin sähkökäyttöinen lämmityslaite. 

Tasauspyörästön lukko. 

Vetotappi. 
Kompressori renkaiden täyttamista varten. 

Pyöniva kattovilkku. 

LISÄVARUSTEET: 

Karheentaso ittaja 
Työntölevy. 
Etu repa. 

Lumisi ipi. 

Hydraulinen teran leikkauskulman saato. 

Varapyora. 
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